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Presentació pública dels continguts de la X recerca col·lectiva en la jornada realitzada a Sant Boi de Llobregat el 26 d’abril de 2014. Fotos de Carles Serret.

Conferència inaugural a càrrec d’Eduard
Puig, amb els coordinadors de la recerca
Josep Campmany, del CECBLL i Carles
Serret, de l’Arxiu de Sant Boi

Inauguració de la jornada amb l’alcalde
de Sant Boi Jaume Bosch, el president comarcal d’Òmnium Cultural Jordi Ribó i la
presidenta del CECBLL, Conxita Sánchez

Presentacions de Conxita Solans (esquerra), Xavier Rota (centre) i Ferran Balanza (dreta)

Presentacions de Juli Ochoa i Coral Torra (esquerra), Josep Campmany (centre) i
Víctor Mata (dreta). Moderava Neus Ribas, coordinadora tècnica de la recerca

Presentacions de Carles Serret i Roger Mirabent (esquerra), M. Luz Retuerta (centre)
i un aspecte general de la sala amb el públic assistent (dreta)
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Pòrtic
El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat commemora enguany el 40è
aniversari de la seva fundació. És una associació que va néixer amb el compromís de promocionar i cohesionar la comarca a través de la cultura i que desenvolupa una important tasca de construcció i divulgació del coneixement.
Ja fa anys que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat va posar en
marxa una fórmula innovadora de fer recerca, de construir i compartir coneixement: les convocatòries de recerques col·lectives es van iniciar l’any 1986 de la
mà del Dr. Codina.
La idea era fer una crida amb una temàtica concreta de recerca i posar en comú
totes les persones que estan fent o volen fer investigació sobre el tema. Així ja
han nascut deu recerques col·lectives de matèries ben diverses com ara el riu
Llobregat, el Franquisme o les Dones i la història, entre d’altres.
A la crida per a la X Recerca Col·lectiva del CECBLL iniciada fa un any, hi van
respondre persones historiadores i estudioses d’arreu de la comarca per fer recerca sobre els fets i les conseqüències de la guerra de Successió en diferents
pobles del Baix Llobregat.
Abordar els fets i les conseqüències, d’alguna manera encara presents, d’aquesta
guerra, ens semblava un fet necessari per a una comarca com el Baix Llobregat,
en què la proximitat amb Barcelona ha estat un element determinant de la seva
personalitat i les conteses bèl·liques del món modern i contemporani l’han afectada de manera especíﬁca com a porta d’entrada que facilitava la conquesta de
la gran ciutat. Sempre ha estat cruïlla de conﬂictes bèl·lics i terra de pas per als
conqueridors de la metròpoli.
Presentem un volum que recull la X Recerca Col·lectiva que, amb el títol Els fets i
les conseqüències del 1714 al Baix Llobregat, ha aglutinat onze persones que han
fet recerca sobre la guerra de Successió a la nostra comarca.
Aquesta publicació està feta amb diverses aportacions que han estat elaborades a partir de fonts d’arxiu, és a dir, són aportacions inèdites que contribueixen
a seguir teixint la nostra història.
Les recerques col·lectives són una eina imprescindible que han dotat la comarca d’una bibliograﬁa d’alt nivell cientíﬁc i han creat una manera nova de treballar; a més, tenen al capdavant persones que les impulsen, les coordinen i les
mantenen vives al llarg del temps.
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En aquesta ocasió s’ha comptat amb dos historiadors coneixedors de la temàtica,
però sobretot coneixedors de la història de la comarca. El més sincer agraïment
a Josep Campmany i a Carles Serret per la seva perseverança i per la il·lusió
que, com a directors i també com a autors, han posat en l’edició d’aquest llibre.
En la seva interessant ponència marc sobre «La guerra de Successió al Baix
Llobregat i l’Hospitalet», ens parlen d’una oportunitat necessària. I és que dins
de la commemoració del Tricentenari 1714-2014, el Baix Llobregat no podia
deixar passar l’ocasió d’apropar-se als anys de la guerra de Successió.
També volem agrair a Eduard Puig el magníﬁc pròleg que ens ha regalat, on
valora tota la feina que hi ha darrere d’aquest llibre.
A l’abril, a Sant Boi de Llobregat, en un espai ple de signiﬁcat com és la casa de
Rafael Casanova —i on actualment hi ha el Museu de Sant Boi—, vam conèixer de
la mà dels seus autors i autores algunes d’aquestes apassionants recerques; llavors vàrem refermar el compromís d’editar-les per tal que puguin ser divulgades.
Ara, responent a aquest compromís, s’ha fet aquesta edició, però això no hauria
estat possible sense el suport de les institucions i entitats com ara els Ajuntaments,* el Consell Comarcal i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, l’Arxiu Històric i el Museu de Sant Boi, i l’Associació dels Amics del Museu de Gavà. Un
agraïment especial mereix l’experiència de col·laboració amb Òminum Cultural
Baix Llobregat per fer realitat aquesta publicació.
Agraïm encara a totes aquelles persones que han col·laborat en l’elaboració
del llibre la seva estima per la recerca i la seva incansable dedicació a l’estudi
de la comarca. Gràcies a Josep Campmany i a Neus Ribas, sense els quals no
hauríem assolit els objectius.
Tal com recull Eduard Puig en el seu magníﬁc pròleg: «Presentem un seguit
de treballs d’un rigor historiogràﬁc indiscutible, que sovint superen l’àmbit comarcal i ens permeten entendre millor un conﬂicte decisiu per a l’esdevenir del
nostre país, les conseqüències del qual continuen, encara, ben presents».
Gaudiu amb la lectura d’aquest sòlid relat i amb la descoberta de l’interessant
paper que va jugar el Baix Llobregat en aquest conﬂicte, que de ben segur no us
deixarà indiferents. Conèixer el nostre passat ens ajuda a entendre el present i
a albirar el futur.
Conxita Sánchez
Presidenta del CECBLL

*Agraïm la conﬁança que ens continuen donant els ajuntaments de la comarca,
perquè sense el seu suport no podríem celebrar enguany el nostre quarantè
aniversari, fent cultura amb el territori i la seva gent.
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Pròleg
Eduard Puig
La guerra de Successió va ser un conﬂicte bèl·lic internacional originat per la
mort sense ﬁlls, l’any 1700, del rei Carles II, darrer representant dels Habsburg hispànics. Hi van prendre part la majoria d’estats europeus, els quals van
combatre en diferents fronts del vell continent i també a les seves possessions
americanes. Precisament per això, sovint ha estat qualiﬁcada de “primera guerra mundial”, en tant que és un clar precedent de les grans conteses armades
del segle xx. El seu impacte en l’esdevenir d’Europa és inqüestionable. No tan
sols pel que fa a les ingents baixes, que van superar el milió de morts, sinó
pel seu paper decisiu en la construcció del nou quadre polític europeu durant
el segle xviii. La davallada del poder francès donaria pas a la nova potència
britànica (constituïda com a tal precisament durant la guerra, amb l’Acta d’Unió
d’Anglaterra i Escòcia el 1707) que, dominant els mars, acabaria imposant el
seu predomini també en l’àmbit colonial.
L’auge de la França de Lluís XIV durant les últimes dècades del segle xvii, concretat en un seguit de guerres de conquesta dutes a terme per aquest monarca,
havia provocat diversos recels en la resta de potències europees, en tant que
el fràgil equilibri de forces al continent es podia veure amenaçat. La manca de
descendència de Carles II, personatge amb greus deﬁciències físiques i mentals, del qual s’esperava un vida curta, havia dirigit bona part dels esforços diplomàtics de les grans potències a inﬂuir, a través dels seus representants a la
cort de Madrid, en la voluntat reial per tal que nomenés hereu un candidat afí als
seus interessos. Hem de tenir en compte que la Monarquia Hispànica, malgrat la
seva decadència, encara era una potència notable amb immenses possessions
territorials tant a Europa com a Amèrica i Àsia.
Ben aviat es van perﬁlar dos joves candidats. Per una banda, el nét del rei de
França, Felip de Borbó, duc d’Anjou. Per l’altra, l’arxiduc Carles d’Habsburg, ﬁll
segon de l’emperador del Sacre Imperi Romanogermànic. Però l’habilitat dels
representants francesos a la cort espanyola i els suports de diverses personalitats cortesanes van aconseguir que Carles II nomenés hereu, poc abans de
morir, el pretendent francès, que va ser proclamat rei amb el nom de Felip V.
La possibilitat que Felip esdevingués també rei de França i acumulés un gran
poder va provocar la formació de la Gran Aliança de la Haia el 1701. La qual,
liderada per Anglaterra, els Països Baixos i el Sacre Imperi, sostenia els drets
dinàstics de l’arxiduc Carles al tron hispànic. Ben aviat va esclatar la guerra
entre els aliats i les dues corones borbòniques.
A Catalunya, Felip V va convocar Corts el 1701 i va ser acceptat com a rei. Tot i així,
les simpaties cap al bàndol aliat al Principat eren elevades, ja que representava
un model polític parlamentari i comercial amb el qual els catalans se sentien
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molt propers. Mercaders anglesos i holandesos tenien una forta presència en
territori català on comerciaven amb productes com els teixits, la fruita seca o, sobretot, l’aiguardent. En canvi, la francofòbia era quelcom generalitzat, tenint en
compte que en les guerres de ﬁnals del segle xvii Catalunya havia patit greument
la presència de l’exèrcit de Lluís XIV, que el 1697 havia bombardejat durament
la ciutat comtal. D’altra banda, l’absolutisme centralitzador d’arrel francesa i la
competència dels comerciants del país veí contribuïen al sentiment antifrancès.
Tot això va portar a l’aixecament de 1705, quan els partidaris de Carles, anomenats austriacistes, van prendre la pràctica totalitat del territori català. La ciutat
de Barcelona, revoltada contra l’odiat virrei Velasco, va capitular davant la ﬂota aliada aquell mateix any. D’aquesta manera Catalunya, juntament amb els
regnes d’Aragó i València, passava al bàndol aliat. El Pacte de Gènova d’aquell
mateix any havia segellat l’aliança dels catalans amb els anglesos, malgrat que
ﬁnalment no va ser respectat per aquests darrers. L’arxiduc desembarcava
triomfalment a Barcelona i convocava Corts el 1705, essent jurat rei amb el nom
de Carles III. A partir d’aquell moment la Península esdevenia un dels principals
escenaris del conﬂicte.
Després d’intentar infructuosament prendre Barcelona el 1706, els exèrcits borbònics es van retirar cap a Castella i, ﬁns i tot, van haver d’abandonar la capital,
on entrava Carles aquell mateix any. Però, a diferència del que succeïa a Catalunya, la major part de la població castellana simpatitzava amb la causa ﬁlipista
i els aliats es van haver de replegar cap als territoris de la Corona d’Aragó.
El 1707 els aliats eren durament derrotats a la batalla d’Almansa, fet que suposaria la caiguda dels regnes de València i d’Aragó en mans de Felip V, l’abolició
del seu marc jurídic i polític diferenciat i el replegament de les tropes de Carles
III cap a territori català. La liquidació del marc foral dels dos regnes va causar
un fort impacte a Catalunya, on va augmentar l’oposició al nét de Lluís XIV.
La ciutat de Lleida va ser la primera de caure en mans borbòniques aquell mateix any, però després el front va evolucionar de forma més o menys estable ﬁns
a 1710. Aquell any els aliats van decidir emprendre una ofensiva a gran escala
que permetés ocupar novament Madrid. El comandant anglès comte de Stanhope creia, erròniament, que aquest fet permetria a Carles assolir una posició estable a Castella. Tot i que, efectivament, la capital va tornar a mans aliades (però
deixant enrere places fortes com Lleida en mans de Felip), un cop més les tropes
de l’arxiduc es van haver de retirar, davant la manifesta hostilitat del poble de
Madrid. En la fugida els aliats van ser derrotats a Brihuega i Villaviciosa, fet que
suposaria el replegament deﬁnitiu dels exèrcits de Carles III cap a Catalunya i la
pèrdua deﬁnitiva del regne d’Aragó el 1711, que havia estat breument recuperat
pels austriacistes. El mariscal Starhemberg va poder frenar els borbònics del
duc de Vendôme a Prats de Rei, sense recuperar, però, el territori perdut.
El 1711 es va produir un fet cabdal en l’esdevenir del conﬂicte: la mort de
l’emperador Josep I, germà de Carles, sense descendència. Aquest succés con10
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vertia a l’arxiduc en hereu de l’imperi, fet que feia perillar l’equilibri europeu, de
la mateixa manera que ho feia la possibilitat que Felip V arribés al tron francès.
Això i el notable desgast que havia comportat la guerra ﬁns aquell moment va
dur els aliats a començar les negociacions de pau amb França. Carles abandonaria Barcelona el 27 de setembre de 1711 i la seva esposa, l’emperadriu Elisabeth Cristina, que n’havia esdevingut lloctinent, ho faria el 19 de març de 1713.
L’esgotament dels contendents va portar a la pau d’Utrecht de 1713 i a la marxa
pactada de les tropes que romanien al Principat, cedint diverses fortaleses (com
Tarragona) als borbònics sense lluita.
Els catalans, però, és van negar a capitular, conscients que allò signiﬁcaria la
pèrdua de les constitucions i les institucions pròpies i van resistir, encara, ﬁns
al ja prou conegut 11 de setembre de 1714, convençuts que els aliats reprendrien la guerra contra les dues corones. Malgrat aquests esforços, Barcelona va
acabar capitulant després d’un terrible setge que va durar més d’un any i d’una
extraordinària resistència que va impressionar diversos contemporanis. Els resultats ens son prou coneguts.
La guerra de Successió espanyola ha estat un conﬂicte que ha despertat un notable interès entre els historiadors al llarg de les darreres dècades, però que habitualment han centrat la seva atenció en el seu vessant nacional i, més recentment,
internacional. Però s’ha descuidat, en part, la tasca de recerca a nivell comarcal i
local, sovint irregular, exceptuant, això sí, les notables aportacions microhistòriques per a la ciutat de Barcelona que, tot sigui dit, mereix una consideració apart
per la seva condició de capital i pel fet de ser allí on es va produir l’episodi culminant del conﬂicte. La commemoració dels tres-cents anys d’aquells fets fa que
sigui del tot necessària, doncs, la publicació d’un volum com el que tinc l’honor
de prologar, centrat en l’anàlisi de la Guerra a la comarca del Baix Llobregat.
L’interessant i extens estudi introductori de Josep Campmany i Carles Serret ens
endinsa en la història de la comarca en un període crucial per al país i ens serveix
d’excel·lent marc per tal d’enquadrar la resta d’estudis que es presenten. Els autors ofereixen una panoràmica demogràﬁca i política del Baix Llobregat a principis del segle xviii, per, a continuació, relatar l’evolució del conﬂicte a la contrada.
Ja passant a una escala municipal, Coral Torra i Juli Ochoa ens parlen de la part
ﬁnal de la contesa a Sant Just Desvern. En el seu article analitzen, seguint l’eix
de tres fonts documentals principals, com va ser la repressió borbònica a la
rereguarda del setge de Barcelona de 1713-1714 i quines van ser les relacions
(sovint molt dures) entre els habitants del poble i l’exèrcit que ocupava el país.
En una línia similar Xavier Rota ens explica l’evolució de la guerra a través de
l’anàlisi del conﬂicte en un dels municipis del nord de la comarca: Olesa de
Montserrat. La seva font principal és la documentació parroquial i municipal,
que li serveix per resseguir la vida quotidiana del període i ajudar a la recuperació de la memòria històrica del mateix, la qual es va concretar en l’establiment
de la «Festa dels Miquelets».
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Conxita Solans analitza, de forma sintètica, la conﬂictivitat social i la continuïtat
d’aquesta durant vint-i-cinc anys, des de ﬁnals del segle xvii, durant la revolta
dels Barretines (1687-1689) ﬁns a la ﬁ la guerra de Successió, en el marc de
Corbera de Llobregat. Destacant els patiments continuats dels seus habitants.
En el marc de la seva recerca sobre els allotjaments de tropes i també en clau
local, Ferran Balanza aporta una abundant documentació sobre Martorell, a través de l’arxiu parroquial de la població. Tot i que no es tracta d’un estudi analític,
si que pot ser de gran utilitat per a altres investigadors interessats en els allotjaments entre ﬁnals del segle xvii i les primeres dècades del xviii.
El tema de la repressió que hagueren de patir els pobles després de la guerra
és abordada en dos treballs diferents. Per una banda el de Josep Campmany,
centrat en les poblacions de Gavà i Castelldefels i fent especial incidència en la
forta càrrega ﬁscal (ben documentada) que van haver d’assumir els pobles després de la derrota, amb els costos per a la població civil que això representava.
Per altra banda, la contribució de Víctor Mata sobre Begues, la qual, després
d’explicar l’evolució de la guerra al municipi, destaca la dura repressió que els
seus habitants van haver de suportar a partir de 1714.
L’aportació de M. Luz Retuerta tracta el tema de la guerra de Successió al Baix
Llobregat mitjançant l’estudi d’una notable família de la petita noblesa barcelonina que tenia el seu casal i hisenda a Sant Feliu de Llobregat: els Falguera,
així com la seva actuació a la comarca durant el govern de Carles III i les seves
peripècies al llarg del conﬂicte.
Carles Serret i Roger Mirabent també s’endinsen en la història familiar a través
del fons Barraquer, dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Els autors destaquen
la importància d’aquesta documentació per a l’estudi de la guerra de Successió,
en tant que els Barraquer van embrancar, via casament, amb l’última descendent
de Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona durant el setge de 1713-1714.
Podem concloure que la riquesa de les fonts documentals consultades pels diferents autors d’aquest volum els han permès dur a terme un seguit de treballs
d’un rigor historiogràﬁc indiscutible, que sovint superen l’àmbit comarcal i ens
permeten entendre millor un conﬂicte decisiu per a l’esdevenir del nostre país,
les conseqüències del qual continuen, encara, ben presents. Animo, doncs, a
tots aquells interessats a conèixer millor un moment apassionant per al Baix
Llobregat i per al conjunt de Catalunya a llegir aquest volum, ja que, de segur, el
trobaran interessant.
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Josep Campmany Guillot, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Carles Serret i Bernús, Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat
Una oportunitat necessària
Immersos de ple en la commemoració del Tricentenari 1714-2014, el Baix Llobregat no podia deixar passar l’ocasió de fer un acostament historiogràﬁc als
anys de la guerra de Successió. La proximitat a Barcelona de moltes de les seves viles i el control de moltes d’aquestes viles sobre diversos camins i passos del riu Llobregat, tant en els accessos vers el sud del país (Garraf, Ordal)
com en l’accés a les comarques centrals del Principat més enllà de Martorell
i del Congost del Cairat, permeten intuir —com en molts altres moments de la
història— que aquest territori, travessat per un riu aleshores cabalós, hi havia
d’haver jugat un important paper, encara per descobrir.
Una primera repassada a la nombrosa bibliograﬁa comarcal, augmentada de
forma considerable i sortosa en els darrers 28 anys, ens ha deparat un resultat
agredolç. Hem dit 28 anys, una dada que pot semblar capriciosa en no ser arrodonida, però és que aquests són els anys transcorreguts des de la publicació del
primer treball de recerca col·lectiva a la nostra comarca, impulsat des del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i dedicat a les «Guerres i guerrilles»
hagudes, a les nostres contrades, al llarg de dos segles. En aquell volum, de
prop de 900 pàgines i una quinzena de comunicacions, la majoria d’aportacions
se centraren en la primera meitat del segle xix i, sobretot, en el període comprès
entre la Guerra del Francès i la ﬁ de la primera carlinada. La guerra de Successió només va generar una aportació, referida a Sant Boi de Llobregat, confegida
pel recordat doctor Jaume Codina (1923-2007), qui va rescatar els manuscrits
de Magí Castells (1798-1874), explotats amb anterioritat —per bé que de forma
parcial— per Carles Martí i Vilà (1898-1987), l’antic «cronista» santboià.
Des d’aleshores, gairebé tots els pobles, viles i ciutats han anat publicant tot
tipus de treballs monogràﬁcs i comptem, en general, amb notables obres de referència i, en molts casos, amb obres de síntesi, que permeten al públic interessat un acostament ràpid a una gran multiplicitat temàtica. Sorprèn, però, que, en
relació amb el període 1700-1725, el buit informatiu continuï fent feredat. A què
es deu aquesta mancança, aquest buit informatiu?
Sense poder ser categòrics, per bé que pensem que no anem gaire errats, hem
de pensar que una possible explicació es troba en la realitat dels nostres arxius
locals, bàsicament municipals i parroquials. Que ningú no s’esveri, no és una crítica a la feina que fan —què és molta i de qualitat—, sinó la constatació dels estralls que els diversos conﬂictes bèl·lics i civils «acumulats» hi han provocat.
Menys d’una desena d’arxius municipals disposa de fons de producció pròpia,
anteriors a 1750, i una altra desena no veuen iniciades les seves sèries ﬁns ben
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entrat el segle xix.1 Una ullada a l’estat dels arxius parroquials sembla insinuar
una millor situació, però, tot i haver-hi una quinzena de parròquies amb arxius que
manifesten disposar de documentació anterior al segle xviii, és una documentació molt desigual, amb moltes sèries vulnerades o truncades i, aquí sí, amb més
diﬁcultats d’accés per les característiques i titularitat dels fons, que acostumen
a estat mancats d’uns serveis normalitzats de consulta. També és de lamentar la
pèrdua, absoluta, de fons històrics en unes quantes de les nostres parròquies.2
Per intentar contrarestar aquestes mancances, ha calgut recórrer a repassar
inﬁnitat d’obres, tant generals com monogràﬁques, d’arreu, per tal d’anar bastint un mínim marc temàtic i cronològic que permeti actuar de marc i element
ordinador de les noves aportacions que, en el futur, puguin generar-se. Moltes
de les notícies recollides no són més que breus apunts apareguts, aquí i allà,
dels quals resulta gairebé impossible resseguir el ﬁl. En d’altres és on caldrà
insistir en el futur i permetre una millor contextualització, ampliació, correcció,
estructuració i/o desmuntatge dintre d’aquest marc, més general, de la nostra
comarca i poblacions veïnes, com ara l’Hospitalet de Llobregat.
Un cop vist el resultat de la recerca, som una mica més optimistes. S’ha pogut
bastir un relat sòlid, per bé que desigual, on totes les informacions han esdevingut
vàlides a l’hora de dibuixar l’escenari comarcal d’inicis del segle xviii. Creiem que
encara hi ha molt de camp per córrer i que la cronologia que presentem, juntament
amb les altres aportacions del present volum, poden obrir noves línies de recerca i possibilitats a partir de seguir espigolant arxius, dietaris, fons patrimonials,
notarials i tota la bibliograﬁa que el Tricentenari de ben segur ens ha de reportar.
La població del Baix Llobregat a inicis del segle XVIII
A inicis del segle xviii, segons les estadístiques conegudes, el conjunt de l’Hospitalet
i el Baix Llobregat tenia uns 10.000 habitants, tal com mostrem a la Taula 1.3
La coherència entre les xifres d’ànimes i de cases és elevada per a tota la comarca, ja que la proporció és de 4,5 ànimes per casa, amb molt poca desviació municipi a municipi, com mostrem a la ﬁgura 1. Només el Prat i Esparreguera semblen
desviar-se una mica de la proporció, amb més persones per casa que la resta.
Cal, però, posar en qüestió aquestes dades. Diversos estudis com els de Recaño
i Gual-Millàs apunten el fet que el recompte de població de 1716, en el qual es
basa la Taula 1, està menysvalorat.
1 Montserrat Duran Albareda, M. Luz Retuerta Jiménez, Pilar Vicente Mercader, Coords.
(2002), El Baix Llobregat. Guia d’Arxius Municipals i Comarcal, Sant Feliu de Llobregat, Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
2 Josep Maria Martí Bonet, Pere Figuerola Rotger, Isabel Joven López, Francesc Muñoz
Pradas, Jacint Sastre Tutusaus (1980), «Els Arxius Històrics Parroquials del Baix Llobregat», XXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. El Prat, 25-26 octubre 1980. El Prat, Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i Amics del Prat, p. 9-151.
3 Josep Iglésies (1974) Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII,
Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana i Rafael Dalmau.
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Taula 1. Estadístiques de població del Baix Llobregat i l’Hospitalet a inicis del segle
XVIII. Font: vegeu nota 3

Figura 1. Correlació entre cases declarades i ànimes comptades al 1716
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Els autors que més han treballat la demograﬁa comarcal en època moderna,
Francesc Xavier Gual i Carles Millàs, a partir d’un detallat estudi municipi per
municipi dels registres de baptismes i defuncions de les localitats que els han
conservat, i dels càlculs dels creixements vegetatius de les poblacions respectives durant l’època dels Àustria (1519-1714), conclouen que «sembla constatar-se que les fonts d’origen ﬁscal amaguen un gruix important de població que,
malgrat tot, és molt difícil de quantiﬁcar».4 Amb les dades que aporten aquests
autors, a partir de les xifres del creixement atribuïdes a 13 parròquies, trobaríem una ocultació, l’any 1716, del 19% (dades del cens respecte d’un recompte
demogràﬁc realista). En canvi, si féssim servir les dades de creixement de les
set parròquies de les quals es conserven sèries més completes, l’ocultació seria
de l’ordre del 37%. És a dir, segons aquests autors, la població total se situaria
entre els 12.200 i 15.500 habitants.
Aquesta conclusió, extreta a partir de l’anàlisi de les fonts més reculades i
avançant cap endavant en el temps, ve també conﬁrmada, i augmentada, per
Joaquim Recaño, a partir del procediment invers: l’anàlisi de fonts més modernes i retrocedint cap enrere en el temps, ﬁns al 1718.5 En aquest cas, també
parla d’una «forta subestimació» de la població en l’estadística oﬁcial, i la quantiﬁca de l’ordre del 46% al 57%. Per tant, segons aquest autor, la població total
se situaria entre els 18.000 i els 23.100 habitants.
Amitjanant totes aquestes xifres, es pot aproximar la població total del Baix Llobregat i l’Hospitalet a l’època de la guerra de Successió a 17.300 habitants. Si
ens ﬁxem en exemples puntuals, però, la subestimació no està tan clara.
Un exemple que reforça la teoria general seria la localitat de Castelldefels. Per
a aquesta, una relació de l’any 1721, que detalla, amb noms i cognoms, tots
els habitants masculins del municipi, ens indica que hi havia 21 propietaris, 11
masovers i 25 jornalers, amb els quals vivien 41 ﬁlls menors d’edat i 18 majors
d’edat.6 Als majors d’edat caldria sumar-hi 9 forasters i 5 pobres de solemnitat.
En total, 130 homes i nens, cosa que indicaria una població total d’unes 260 persones. En canvi, el cens oﬁcial de 1716 ens indica una població de 187 ànimes,
cosa que suposa una subestimació del 28%.
És semblant el cas d’Olesa de Montserrat, on, a partir del cadastre de 1716,
Gual i Millàs obtenen una xifra de 391 focs i una població, deduïda a partir de les
dades de creixement vegetatiu, d’entre 1.800 i 2.300 persones, cosa que suposa
4 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat a l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 156.
5 Joaquim Recaño Valverde, (1986), «Consideracions entorn del creixement demogràﬁc del
Baix Llobregat al segle xviii (1718-1787)», dins La Sentiu, Gavà, núm. 11, p. 21-27, a partir de les dades del Vezindario de 1718 publicades per Pierre Vilar (1966), Catalunya dins
l’Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, vol 3, p. 141-142.
6 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/13, any 1721, f. 6v.
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una subestimació d’entre el 48% i el 60%.7 Igualment, per a Sant Boi de Llobregat, Codina aporta la dada, a partir de les llibretes de comunió, de 787 adults
l’any 1714 i 849 adults l’any 1722,8 que farien, suposant un 40% d’infants, 1.100
habitants el 1714 i 1.198 el 1722, una mitjana doncs de 1.145 habitants, i una
subestimació d’entre el 23% i el 30%.
Ara bé, un recompte idèntic al de Castelldefels elaborat l’any 1722 a la localitat
de Sant Esteve Sesrovires ens indica que hi havia 6 propietaris, 3 masovers i
15 jornalers, amb els quals vivien 34 ﬁlls menors d’edat i 3 majors d’edat.9 Als
majors d’edat caldria sumar-hi 11 «pobres i inútils jornalers». En total, 72 homes i nens, xifra que indicaria una població total d’unes 144 persones. En canvi,
el cens oﬁcial de 1716 ens indica una població de 210 ànimes, cosa que suposa
una sobreestimació del 146%.
És el mateix cas que trobem a l’Hospitalet, on els adults masculins, l’any 1716,
eren 130.10 Si assumim que els menors eren el 40% dels adults, la població total
assoliria les 364 persones. En canvi, el recompte de 1716 indica que hi havia
504 ànimes: una sobreestimació del 138%. Igualment, al Prat, Codina atribueix
el 1720 la xifra de 479 habitants,11 que sobre les 599 ànimes indicades per al
1716 donen una sobreestimació del 125%. Per tant, les xifres no estan gens
clares.
Més correctes, en canvi, semblen les dades relatives als focs o cases de cada
municipi, tot i que també hi detectem una certa ocultació en els casos que s’han
pogut contrastar a partir de fonts locals.
Gavà potser és l’únic cas en què la dada de 68 cases s’ha pogut conﬁrmar a
partir dels capbreus de l’època. Per al cas de Castelldefels, la llista d’habitants
masculins esmentada més amunt ens indica que hi havia 32 masos i 25 casetes
o barraques de jornalers, és a dir, 57 habitatges, l’any 1721, superiors als dels
recomptes de 1708 i 1716. En el cas d’Esparreguera, en canvi, la llista del tall
de 1714 ens dóna 306 contribuents, una xifra lleugerament inferior a la del cens
de 1708 però indubtablement superior a la de 1716. Per al cas d’Esplugues, un
recompte del 1710 ens dóna 22 habitatges, xifra un pèl superior a la consignada
7 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (2002), Olesa de Montserrat en època
dels Àustria. Demograﬁa i societat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 189
i 206.
8 Jaume Codina Vilà (2000), Les famílies santboianes (segles XIV-XIX), Sant Boi de Llobregat,
Columna, p. 313.
9 Arxiu Municipal de Sant Esteve, Relació d’homes de 1722, publicada per Joan Castellà Gassol (1982), Història de Sant Esteve Sesrovires, Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, p. 79.
10 Jaume Codina Vilà (1987), Els Pagesos de Provençana (984-1807). Societat i economia a
l’Hospitalet preindustrial, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, p. 600.
11 Jaume Codina (1971), El Delta del Llobregat i Barcelona, gèneres i formes de vida dels segles
XVI al XX, Esplugues, Ariel, p. 215.

17

La guerra de Successió al Baix Llobregat i l’Hospitalet
l’any 1716. En canvi, per al cas de l’Hospitalet, la xifra obtinguda a partir del
cadastre és de 84 cases, força per sota dels 100 consignats tant el 1708 com el
1710. Per a Pallejà, la xifra que ens indiquen les fonts locals és de 25 habitatges,
un pèl inferior a la consignada el 1708 però superior a la de 1716. Igualment, a
Sant Esteve Sesrovires sabem que hi havia 22 cases, xifra lleugerament superior a la dels censos oﬁcials.
En conjunt, a partir d’aquestes dades, veiem que la xifra de 1708 és molt més
aproximada (un 0,3% inferior) que la de 1716 (un 12% inferior). De tota manera,
podem establir que entre el Baix Llobregat i l’Hospitalet, al llarg del primer vicenni del segle xviii, hi havia entre 2.100 i 2.350 habitatges.
La major part del poblament era dispers, tot i que els principals nuclis de població (Esparreguera, Olesa, Sant Boi i Martorell) aplegaven ells sols gairebé la
meitat de la població comarcal.
Els dos primers, situats al nord, havien augmentat més de població al llarg dels
segles xvi i xvii probablement a causa de les seves activitats comercials i manufactureres. Gual i Millàs documenten paraires a Olesa, per exemple, i sabem també que als segles xvi i xvii hi ha notícies del gremi de paraires d’Esparreguera, el
llibre del qual es conserva a l’Arxiu Històric Municipal.12
Els altres dos, Sant Boi i Martorell, eren viles importants situades en nusos de
comunicació. A Sant Boi conﬂuïen els camins de Barcelona, el del Penedès per
Begues i Olesa de Bonesvalls, el del Garraf per les costes i el de Martorell per la
riba dreta del riu. A Martorell conﬂuïen els camins del Penedès per Sant Sadurní, el del Vallès i França, i el d’Esparreguera i el Bruc, que es bifurcava en dues
direccions, una cap a Manresa pel coll de la Massana i l’altra cap a Igualada,
Lleida i Aragó. Probablement per aquest motiu van esdevenir pols d’atracció de
nouvinguts i es van desenvolupar per sobre de la mitjana comarcal.
El govern del territori
El territori no formava un tot homogeni, sinó que estava dividit en les jurisdiccions pròpies de l’antic règim (vegeu ﬁgura 2), en mans de nobles, eclesiàstics o
ciutadans. Només la part de més a prop de Barcelona era de reialenc. La resta
del territori estava estructurat en un conjunt de baronies i senyories, cap dels
titulars de les quals hi residia de forma permanent.
12 Assumpta Muset Pons (1987), Indústria dispersa i protoindústria a la Catalunya del segle
XVIII. El cas d’Esparreguera i Olesa de Montserrat (tesi de llicenciatura inèdita), Barcelona. Assumpta Muset Pons (1989), «Protoindustria e industria dispersa en la Catalunya del siglo
xviii. La Pañería de Esparreguera y Olesa de Montserrat», Revista de Historia Económica,
núm. 1, (1989), p. 45-67 i Assumpta Muset Pons (1985), «La Indústria de la llana a Esparreguera i Olesa al segle xviii», dins El Pas de la Societat Agrària a Industrial al Baix Llobregat.
Agricultura intensiva i industrialització, a cura d’Àngel Calvo i altres. Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat (PAM) i CECBLL, p. 181-199.
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Figura 2. Jurisdiccions senyorials al Baix Llobregat a l’edat moderna
Algunes d’elles estaven en mans de burgesos barcelonins enriquits feia poc,
però que tenien títol de ciutadà honrat, com els Amigant (El Fonollar), els Duran
(El Llor), els Móra (Corbera), els Argemir (El Papiol) o els Bòria (Benviure).
Altres estaven en mans de nobles de condicions diverses: els titulars de la baronia de Martorell i Molins de Rei eren els marquesos de Los Vélez. Els marquesos
de Sentmenat tenien Pallejà i Torrelles, i els de Castellbell, Abrera. Finalment, la
baronia d’Eramprunyà era de dues famílies, els Erill-Bournonville i els Copons,13
mentre que els barons de Sant Vicenç tenien la baronia de Cervelló i Sant Vicenç
dels Horts, i la de Viladecans i Sant Climent de Llobregat.
Pel que fa a les senyories eclesiàstiques, l’abat de Montserrat era el senyor
feudal de Collbató, Esparreguera i Olesa de Montserrat, mentre que el bisbe de
Barcelona era el titular de la quadra de Vallirana.
A més d’aquestes baronies, hi havia altres dominis senyorials que gaudien de
baixa jurisdicció, com ara Sant Feliu i Sant Just, del capítol dels canonges de la
catedral de Barcelona, i quadres com la del Palau, a Sant Feliu, del marquès de
Gironella, la de Picalquers, a Esplugues, del comte de Darnius, la Burgesa, a Viladecans, del ciutadà barceloní Baltasar Barrera, la de Canals (o Canals Roges)
13 Josep Campmany Guillot (1998), «La guerra de Successió a Gavà i Eramprunyà (17001720)», Materials del Baix Llobregat, núm. 4, p. 88-100.
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al Papiol, que pertanyia a l’abat de Sant Cugat, o el monestir de Sant Ponç de
Corbera, que depenia de l’abat de Sant Pau del Camp.
Per sota d’aquests senyors, la forma de govern local sí que era molt homogènia:
a cada parròquia hi havia el Consell General, que es reunia en determinades ocasions per prendre acords solemnes, com ara decidir fer obres públiques, instaurar impostos o entaular plets col·lectius, i el govern ordinari o comú, format pel
batlle i els jurats. El primer era designat per l’autoritat baronial o reial, i tenia
al seu càrrec la justícia menor, la governació (captura i detenció de delinqüents)
i de vegades la representació econòmica senyorial, supervisant la recaptació
dels delmes i censos senyorials. Els segons eren d’elecció anual, i normalment
s’escollien bé per votació del consell general, bé per insaculació. Entre les seves
competències hi havia l’execució de les decisions del Consell General, i també
l’administració dels béns propis, que solien ser les tavernes, tendes, carnisseries i hostals que, en règim de monopoli, els havien anat establint els respectius
barons al llarg dels segles anteriors. Amb els rendiments d’aquests béns, els
jurats feien front al pagament de les despeses del comú, com ara els interessos
d’endeutaments antics, les obres públiques, el culte religiós i, de vegades, el sou
del mestre de minyons. La justícia era impartida, quan no era competència dels
tribunals reials o eclesiàstics, per les corts baronials, de les quals n’hi havia
una per a cada unitat baronial.14 Convé indicar aquí que, d’acord amb les Corts
de 1702, es van imprimir de nou les Constitucions de Catalunya i es van lliurar,
en mà, a tots els batlles dels pobles de la vegueria de Barcelona l’abril de 1705.
Així hem pogut formar la Taula 2, on consta el nom de gairebé tots els batlles del
Baix Llobregat just en el moment de l’arribada de l’Arxiduc.15
Els partits ﬁlipista i austriacista a la comarca
En una primera etapa, el plet successori només involucrà determinades persones, les que anomenem elit polititzada, és a dir, els titulars de les senyories,
algun ciutadà foraster i algun clergue.
La divisió política entre ﬁlipistes i austriacistes es va conﬁgurar en les Corts
que Felip V tingué a Barcelona l’any 1702, amb protagonisme per a alguns dels
nobles de la comarca. Podem dir que els dos blocs, austriacistes i ﬁlipistes, es
14 Hi ha nombrosa bibliograﬁa sobre l’estructura dels municipis de la comarca en l’època
dels Àustria, com ara el treball de Jaume Codina Vilà i Josep Fernández Trabal (1991),
«Una baronia feudal en l’edat moderna. Corbera de Llobregat 1566-1734», dins Estudis
d’història de Corbera de Llobregat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 23189; Jaume Codina Vilà (1999), A Sant Boi de Llobregat (segles XIV-XVII), Sant Boi de Llobregat,
Columna; Josep Campmany Guillot (2012), Gavà i Eramprunyà al segle XVII. De la guerra dels
segadors a l’Onze de Setembre de 1714, Gavà, Centre d’Estudis de Gavà i Associació d’Amics
del Museu de Gavà.
15 Josep Maria Sans Travé (ed.) (2007), Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, vol. X, document 90, p. 1881-1883. El document fou lliurat el 30
d’abril de 1705, p. 588.
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van preﬁgurar quan Pere de Torrelles, com a protector del Braç
Militar, va presentar un dissentiment general que exigia que la
corona deixés de controlar les insaculacions i retallava el donatiu
que demanava rei. Se li oposaren, entre d’altres, Francesc de
Copons, senyor d’Eramprunyà, i
Josep d’Amat, senyor d’Abrera.16
Les corts s’acabaren amb acord,
però poc després, el 14 de gener
del 1702, Felip V premià els que li
havien estat lleials: d’una banda,
Josep d’Amat rebé el marquesat
de Castellbell i,17 d’altra, Agustí de
Copons, el marquesat de la Torre de Moja.18 A més, aquest darrer i Francesc de Bournonville,
baró consort d’Eramprunyà per
la seva esposa Manuela d’Erill,
foren nomenats gentilhòmens de
boca del rei o de clau honorària.
L’austriacista Pere de Torrelles,
de forma protocol·lària, va ser
agraciat també amb el títol de
marquès, però el rebutjà.
El 8 d’abril de 1702, amb les Corts
acabades, Felip V sortí cap a Itàlia,
on hi hagueren els primers combats de la guerra. L’únic noble caTaula 2. Batlles baixllobregatins i hospitalencs talà important que l’acompanyava
el 1705. Font: Dietaris de la Generalitat
era Agustí de Copons.
D’entre els nobles amb jurisdicció a la comarca, doncs, els senyors d’Abrera (Josep d’Amat de Planella i Despalau, marquès de Castellbell),19 els d’Eramprunyà
16 Narcís Feliu de la Penya (1709), Anales de Cataluña, Barcelona, Josep Llopis, vol. II, p. 492493. Francesc Castellví (1997-2002), Narraciones históricas, Josep M. Mundet i José M.
Alsina (ed.), Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, vol. I, p. 374-375.
17 Francisco José Morales Roca (1983), Próceres habilitados en las Cortes del Principado de
Cataluña, siglo XVII (1599-1713), Madrid, Hidalgúia, vol. 1, p. 136.
18 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. I, p. 376.
19 Eduard Martí Fraga (a (2009), La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència
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(Francesc de Bournonville, marquès de Rupit, i Francesc de Copons, i el seu
nebot i hereu,20 Agustí de Copons) i els de Molins de Rei i baronia de Martorell
(Maria Teresa Fajardo, marquesa de los Vélez) foren ﬁlipistes de primera hora.
El baró consort de la marquesa de los Vélez, Ferran d’Aragó i Montcada, duc de
Montalto, que residia a la cort de Madrid, fou un dels consellers d’Estat conﬁrmats per Felip V només arribar al poder.
En un àmbit de domini inferior, cal consignar que el senyor de la quadra del
Palau de Sant Feliu, Josep d’Agulló-Pinós i de Pinós va rebre el 1702, de part de
Felip V, el títol de marquès de Gironella. El titular va morir l’any 1704 a Ceuta,
fent funcions de governador de la plaça, i el seu ﬁll fou nomenat també gentilhome de cambra del rei i participà en les campanyes borbòniques. Va morir a la
batalla d’Almenar, el 1710.21
En canvi, tal com hem vist, el baró de Pallejà i Torrelles, Pere de Torrelles, fou
austriacista de primera hora, i va arribar a ser membre de la Junta d’Estat de
l’Arxiduc.22 També el marquès de Villasor, senyor de l’Alou de Sant Boi, fou austriacista, i seguí Carles III a Viena, on formà part del Consell d’Espanya a l’exili.23
Pel que fa als ciutadans titulars de baronies, la majoria eren austriacistes: Vicenç de Duran i Mora, senyor del Llor, va morir durant el setge de Barcelona el
16 d’agost de 1714,24 i Francesc Argemir, senyor del Papiol, formà part, com a
membre de la Junta de Guerra, del darrer govern català format el 27 de febrer
de 1714.25 Ignasi de Bòria, senyor de Benviure, també era austriacista i per això
fou desinsaculat el desembre de 1704 per Felip V.26 Altres nobles, com Josep
d’Amigant,27 senyor del Fonollar o el baró de Sant Vicenç, 28 van retre ﬁdelitat a
l’Arxiduc, però no se signiﬁcaren.
Austriacistes notoris amb propietats al Baix Llobregat foren també el regent de
l’Audiència en època de Carles III, Francesc de Toda i Gil, amb propietats a Gavà
dels tres comuns i del Braç Militar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera) esbossa els
seus béns i relacions a la p. 378.
20 Esbós de béns i relacions a Eduard Martí Fraga (2009), op. cit., p. 423-424.
21 Jordi Cañameras Gaya (2002), «El segle xviii», dins Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història, Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, p. 132-133.
22 Esbós de béns i relacions a Eduard Martí Fraga (2009), op. cit., p. 558-559.
23 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 517, 518, 521 i 593.
24 Vicenç Duran, conﬁter de Barcelona, era capità tinent de la companyia dels conﬁters de la
Coronela. Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 696, vol IV, p. 359.
25 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 330.
26 ACA, Dietari de la Diputació del General, N-102, fol. 116/4r, citat per Eduard Martí Fraga
(2009), op. cit., p. 33. La seva ﬁtxa, p. 402. Durant el Setge de Barcelona era capità de la companyia de manyans de la Coronela.
27 Esbós de béns i relacions a Eduard Martí Fraga (2009), op. cit., p. 379-380.
28 Guillem Raimon d’Ivorra morí el 1707, i el succeí el ﬁll Ramon Fèlix d’Ivorra. Nayra Llonch,
Marta Pujol i Joan Santacana (2009), Un noble català a la guerra de Successió. Exhumació de
la tomba del baró de Cervelló, Calafell, Llibres de matrícula.
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o el mateix Rafael Casanova, conseller en cap l’any 1714, emparentat amb la família Bosch de Sant Boi.29 De fet, una part signiﬁcativa del domini útil de la terra
i de les principals heretats estava en mans de burgesos barcelonins, fenomen
que lligava estretament les vicissituds de la comarca a les de la ciutat.
El comportament dels grans burgesos està tractat en alguns dels articles
d’aquest llibre, com els que tenien heretats a Sant Just, Gavà i Castelldefels, o el
dedicat als Falguera de Sant Feliu de Llobregat, amb membres de la família ben
situats en ambdós partits.
Ara bé, el bloc dels ciutadans tampoc era monolític: Josep de Móra i Solanell,
senyor de Corbera, va exercir càrrecs polítics sota el govern de l’Arxiduc, tot i
que, el 1713, en decidir-se la resistència a ultrança de Barcelona, va canviar de
bàndol,30 o si més no va ser declarat fugitiu pels resistents i es va mostrar molt
dòcil davant les autoritats ﬁlipistes, com mostra el seu oferiment per destruir
el castell de Corbera pagant-ho ell.31 El mateix podem dir de ciutadans com els
Barrera, de la Quadra Burgesa: Baltasar Barrera fou conseller tercer de Barcelona el 1708, i per tant partidari de l’Arxiduc, tot i que el 1713 sortí de la ciutat.
Més endavant, els Barrera enllaçaren amb els Alòs, ﬁlipistes notoris. Entre els
burgesos propietaris útils ﬁlipistes, esmentem el doctor Jeroni Cellerés, senyor
de Mur i propietari, des de 1693, d’una heretat a Viladecans.32
Quant als clergues, foren austriacistes tant el bisbe de Barcelona, Benet de Sala,
senyor de Vallirana, com els diferents abats de Montserrat ﬁns al 1713. El mateix
podem dir dels canonges, senyors de Sant Just i Sant Feliu, i dels senyors de les
quadres de Canals i Sant Ponç, abats respectivament de Sant Cugat i Sant Pau
del Camp: Antoni de Solanell fou el penúltim president de la Generalitat en el
trienni 1710-1713 i Joan Soler, que havia estat desinsaculat per Velasco el 1704,
va col·laborar amb la Generalitat austriacista, i fou un dels delegats que reberen
Elisabet de Brunswick quan arribà a Catalunya per casar-se amb Carles III.33
Amb l’arribada de les tropes borbòniques, però, a Montserrat hi hagué un relleu,
i l’abat Pere Arnedo va donar pas a Manuel Marron. Aquest darrer, ﬁlipista, va
aconseguir, segons ﬁgura en diversos relats, que municipis com Esparreguera o
Collbató no fossin assaltats el 1713.34
29 Carles Serret (1996), Rafael Casanova i Comes. Conseller en cap, Sant Boi.
30 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 708. Béns i relacions a Eduard Martí
Fraga (2009), op. cit., p. 496-497.
31 Josep Maria Riera Bagué (1987), Documents de la història de Corbera de Llobregat, Corbera
de Llobregat, Ajuntament i Novoset, p. 259.
32 Manuel Luengo Carrasco (2012), «Els Copons, Alòs i Sellarès, botiﬂers de Viladecans»,
Punt de Trobada, Viladecans, núm. 58, setembre, p. 11-12.
33 Josep Maria Sans Travé (ed.) (2007), Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, vol. X, document 541, p. 1716 i 2 i 3 d’agost de 1710, p. 1032-1033.
34 Orenci Valls Broquetas (1961), Esparreguera i el seu terme, Esparreguera, Ajuntament.
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Pel que fa als rectors de les diferents parròquies de la comarca, només en trobem un de ﬁlipista, Francesc Vadell, del Papiol, que acollí diversos refugiats.35
Entre els austriacistes, destacat ja en un primer moment, hi trobem compromès
el rector de Gavà i Sant Climent de Llobregat, Josep Marí, que l’any 1701 protagonitzà el complot de Gavà. Aquest episodi succeí just després de la destitució i
expulsió de Catalunya del darrer virrei dels Habsburg, Jordi de Hessen-Darmstadt. Camí de l’exili per via marítima, va haver de refugiar-se d’una tempesta a
la platja de Gavà i Castelldefels,36 on fou rebut per Josep Marí.37 Ell mateix avisà
destacats austriacistes barcelonins, que vingueren a Gavà i conspiraren preparant el futur desembarcament de l’Arxiduc.38
Ara bé, al marge d’aquesta divisió entre les elits, en el període que va de 1700
a 1705 el poder polític català fou ﬁdel als Borbons. Tot i això, a Vic, petites partides guerrilleres s’alçaren en armes. Entre els oﬁcials ﬁlipistes que el virrei
envià per reprimir-los hi havia Francesc de Bournonville. A la comarca no tenim
notícia de cap moviment popular en favor de l’Arxiduc, tot i que, de forma preventiva, el virrei empresonà alguns austriacistes signiﬁcats, com Josep Marí.39
Mentrestant, a la costa es materialitzava, sense oposició, un dispositiu de vigilància contra un eventual desembarcament austriacista, cosa que afectà la
torre de la Guàrdia de Castelldefels:
«Divendres proppassat entre onze y dotze de la nit passà en esta Vila un
curreu de sa Exel·lència, que Vostres Mercès tenen ben ohida, ab la qual nos
ordena posem talayas, per si acàs se descubrís la armada enemiga, fent los
fochs y fums acostumats».40

Trobem poca documentació que involucri protagonistes populars, pagesos o menestrals, llevat dels sometents. I, encara, aquests només hi intervingueren després de crides repetides i l’amenaça de fortes penes per part de les autoritats.
En tot cas, un cop establert el domini austriacista, la població i les institucions municipals representatives s’hi van adaptar de grat. Tot i que la guerra era
onerosa, ens sobta constatar que alguns jurats, com els d’Esplugues, aﬁrmen

35 Aute sobre el cobrament d’una reial mercè a favor de Francesc Vadell, prevere de Barcelona, rector del Papiol, pels serveis prestats, ACA, RP, BGRP, processos, 1721, núm 7, H.
36 Corroborat per Francesc Castellví (1997-2002), op. cit.., vol. I, p. 254.
37 Homilia de pare Baltasar Oliver durant el sermó funerari en honor de Jordi de Hessen-Darmstadt a Sant Pere de Gavà l’any 1706. Josep Marí (1707), Amantes lágrimas en ﬂamante
pyra..., Barcelona, Rafael Figueró. BC, F. Bonsoms, 567, p. 10 i 12.
38 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol I, p. 277. Narcís Feliu, Anales de Cataluña, Barcelona, 1709, vol II, p. 521.
39 Narcís Feliu de la Penya (1709), op.cit, vol. II, p. 528.
40 AHS, Llibres del Consell de Sitges. Llibre 3. Nota de l’1 d’agost del 1704. Reproduïda per
Isidre Maria Muntaner (1978), Sitges i els conﬂictes catalans dels segles XVII i XVIII, Sitges, Grup
d’Estudis Sitgetans, p. 47.
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el 1708 que «tots estan contents de pagar»,41 o que alguns municipis com El
Prat avancessin els diners que els pertocaven del donatiu votat a Corts el 1706:
havien de pagar 3.500 lliures repartides en 10 anys, però després de pagar les
dues primeres anualitats, el 1708, van comprometre’s a pagar 925 lliures cadascun dels tres anys següents i liquidar la contribució abans d’hora.42
Així doncs, encara que es pot interpretar la contesa, aquests anys, com una
pugna entre les elits i llurs projectes, que cristal·litzaren respectivament en les
Corts de 1702 i 1706, cal tenir ben present que el poble havia acceptat de forma molt àmplia Carles III, i ﬁns i tot simpatitzava amb la causa tot facilitant el
ﬁnançament de la guerra.
El triomf austriacista (1705)
L’agost de 1705, amb l’arribada l’exèrcit austriacista, un conﬂicte que ﬁns aleshores era polític acabà per afectar decididament la vida quotidiana de la comarca. Ara bé, la indiferència o poc compromís dels locals queda força palesa quan,
en ple desembarcament aliat, el Consell de Cent suggeria al virrei borbònic que,
si el setge dels austriacistes era llarg, podia comptar d’aprovisionar-se de vi a
Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Martorell i Sant Vicenç dels Horts,43 o
de neu als pous de glaç de Martorell i Gelida.44 Sens dubte, hi havia conﬁança en
la passivitat de la comarca i en la seva ﬁdelitat al rei Felip.
En el mateix moment que les autoritats de Barcelona feien aquestes consideracions, el castell de Castelldefels era la primera fortalesa a caure en mans
austriacistes, i servia de base d’operacions d’Anton de Peguera, general de les
milícies catalanes. Des d’allà s’envià una circular als pobles sol·licitant el jurament de ﬁdelitat al nou rei, i ajuda en forma de sometents i bagatges. Tenim el
testimoni d’una d’aquestes missives, arribada a Sitges:
«Vuy, dia present, per propi havem rebuda una orde per a Batllia y Jurats,
peraquè luego y sens tardansa alguna anem a Castelldefels, a prestar obediencia a la Magestat Cathòlica de Carles Tercer (que Déu guarde). I que tant
lo contrari, se passarà a la execució dels ordes de sa Magestat té ordenat,
com Vostres Mercès tenen ben ohida la carta de dita orde».45

Més clar no es pot explicar: l’obediència a Carles III es va prestar sota l’amenaça
de fortes penes pecuniàries. En tot cas, davant la potència de l’exèrcit aliat i
41 Mn. Esteve Carbonell (1949), op.cit., p. 110-112.
42 Josep Maria Sans Travé (ed.) (2007), Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, vol. X, document 177, p. 2218.
43 Joaquim Albareda Salvadó (2010), La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica.
44 Pere Voltes Bou (ed.) (1971), Dietari de l’Antic Consell Barceloní, vol XXIV (1702-1704), Barcelona, p. 38-39 i p. 181.
45 AHS, Llibres del Consell de Sitges. Llibre 4. 1 de setembre del 1705. Citat per Ignasi Maria
Muntaner (1978), op. cit., p. 49.
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l’evidència que tenia el suport dels sometents d’Osona i de bona part de la burgesia de la ciutat de Barcelona, l’adhesió al nou monarca no va ser traumàtica.
Entre les primeres ciutats que enviaren delegats a Castelldefels per prestar
obediència a l’Arxiduc podem citar Figueres, Girona, Lleida i Tortosa.
Durant aquest setge, està documentat que alguns nobles ﬁlipistes sortiren de la
ciutat i es refugiaren a les masies del voltant de Barcelona, com els Cortada (de
can Cortada, a Esplugues) o el comte de Darnius (senyor de la quadra de Picalquers a Espluques i propietari de can Baró, a Sant Just Desvern).46
En el transcurs de les operacions militars, el 14 de setembre morí l’antic virrei
Jordi de Hessen-Darmstadt, mà dreta de l’Arxiduc. En commemoració d’aquest
fet, el rector de Gavà li organitzà, al cap d’un any, a l’església de Sant Pere,
unes ostentoses exèquies, durant la festivitat patronal de Sant Nicasi. Josep
Marí disposà un cadafal al mig de l’església, cobert de ciris com si fos una pira
funerària, amb tot de poesies escampades al seu voltant, redactades per ell mateix i dedicades a l’infortunat virrei. Els sermons, la descripció de la cerimònia i
les poesies del rector es publicaren el 1707 en un opuscle.47
Mentrestant, a Barcelona, un aixecament popular va posar ﬁ a la resistència
ﬁlipista. Trobem Francesc de Copons el 14 d’octubre de 1705, just abans de la
rendició, refugiat amb el virrei al monestir de Sant Pere de Puel·les, enmig de
l’aixecament popular. Amb ell, Agustí de Copons. Un cop a la ciutat, les tropes
austriacistes s’enfrontaren al poble per protegir la retirada del virrei i dels nobles ﬁlipistes, que foren embarcats un o dos dies més tard a bord dels vaixells
anglesos.
Entremig, la casa de Francesc de Copons havia estat saquejada.48 També el marquès de Rupit patí la fúria antiﬁlipista: els imperials van haver de posar guàrdia davant de casa seva per evitar-ne el saqueig.49 El seu palau, al Portal de
l’Àngel,50 esdevingué punt de trobada dels ﬁlipistes abans d’evacuar la ciutat i
pujar als vaixells.51
Després d’això, ni el marquès de Rupit ni Agustí de Copons tornaren a Barcelona.
Reberen passaports per anar, si volien, a Madrid, a la cort de Felip V.52 El primer,
46 Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar (1987), Sant Just Desvern, un paisatge i
una història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 317.
47 BC, Fullets Bonsoms, núm. 567.
48 Fèlix Duran Cañameras (1934), «Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la Casa de
Borbó», Revista Jurídica de Catalunya, tom XL, p. 218.
49 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. I, p. 555.
50 Pere Voltes Bou (1963), Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria
(1705-1714), Barcelona, Institut Municipal d’Història, vol II, p. 22, nota 99.
51 BC , manuscrit 743, ff. 43v-44r.
52 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe (d. 1725), Comentarios de la guerra de
España e historia de su rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado hasta el año
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«uno de los principales que con mayor enpeño se opusieron a los desgraciados designios de otros Caballeros que después se publicaron Xefes de la Rebelión»,53 es
refugià a les possessions de la muller a Conques, al Pallars,54 metre que Agustí
de Copons «hagué d’abandonar la seva família en zona enemiga, sense deixar
de lluitar pel Rei»,55 i anà a Madrid, on fou nomenat oﬁcial a l’exèrcit de Felip V,
amb una pensió anual de 800 ducats.
Francesc de Copons, en canvi, restà a Barcelona, al palau de la Baixada de Sant
Miquel,56 on actuava d’espia de Madrid. Gràcies a això, els barons d’Eramprunyà
seguiren percebent les rendes de la baronia. En aquesta etapa, però, els barons
hagueren de posar les seves fortaleses a disposició de Carles III, i van haver de
sostenir econòmicament la guarnició de la Torre de la Guàrdia de Castelldefels,
com prova un rebut signat per Francesc Anton Falgueras, procurador dels barons.57
Pel que fa a Josep d’Amat, marquès de Castellbell, també va patir la fúria dels
revoltats el 1705:
«el dia catorze de Octubre mil setecientos y cinco fueron por los sediciosos violentamente rompidas las puertas, y saqueadas las casas de los ﬁeles, y leales
vassallos de su Magestard, y que con singularidad fue una de ellas, y la primera,
la que possehe en la ciudad de Barcelona, sita en las quatro esquinas de Bellaﬁlla, robando todo quanto en ella tenia, dexandola totalmente despojada».58

Després del setge es va retirar a les seves possessions, i durant la guerra solia
residir al seu castell de Voltrera, o de Villalba, a Abrera.59 No va ser molestat i les
seves propietats no van ser conﬁscades, perquè segons les constitucions catalanes, només ho podien ser les dels nobles que haguessin fugit del Principat.
Això fou el que va passar amb la marquesa de los Vélez, que vivia a la Cort, a
Madrid. La baronia li fou conﬁscada l’any 1705, tot i que això no va suposar cap
canvi de facto per als veïns de Martorell, Castellví, Sant Esteve i Sant Andreu.
S’observa, doncs, que els nobles contraris a Carles d’Àustria es retiraren a les
seves propietats agrícoles, i deixaren de participar en la vida pública, almenys
ﬁns al ﬁnal de la guerra.
1725, Gènova, Matheo Garvizzia, p. 205.
53 ACA, Consultas, Reg. 120, fol. 116 i ss., citat per Joan Mercader Riba (1968), Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, p. 349.
54 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. II, p. 539.
55 Joan Mercader Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, p. 363.
56 BC, Manuscrit 743 , f. 53v. També a Francesc Castellví (1997-2002), op.cit., vol. III, p. 551.
57 ABE, UC 540. Detallada a: Josep Campmany Guillot (1998), Castelldefels i la mar, Castelldefels, Ajuntament, p. 99.
58 BC, Esp. 132-Fol, Relación de servicios de la familia de Amat, y de Juñent, 1741.
59 Montserrat Pagès Paretas (1992), Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 166.
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Els anys del rei Carles III
El domini austriacista quedà completament legalitzat amb la celebració de les
Corts de 1706, que suposaren el triomf de les tesis i propostes del sector polític
que més s’havia oposat als designis de Felip V els anys 1701 i 1702.
Militarment, el contracop de Felip V arribà just després de les Corts. Va penetrar
a Catalunya al front d’un exèrcit on feia d’oﬁcial, per ordre expressa del rei,60
Agustí de Copons.61 La feina d’aquest noble era recórrer Catalunya, junt amb altres catalans ﬁlipistes, exhortant a la rendició, però els pobles no els feien cas.62
Sense trobar gaire oposició, el 31 de març de 1706 les tropes borbòniques van
arribar a Esparreguera i d’allà a Martorell. Després d’un breu combat, creuaren
el pont, i el 3 d’abril es plantaren davant de Barcelona i hi establiren setge. La
reacció va ser tímida. El 4 d’abril, alguns sometents del pla del Llobregat es concentraren a Sant Boi, però amb una actitud passiva que no evità que els ﬁlipistes
ocupessin la Torre del Cap de Riu, capturant els 25 soldats de la guarnició.63
L’arribada de l’exèrcit ﬁlipista va comportar la consegüent obligació dels pobles a ajudar-lo. Consten peticions de pa per a la tropa a Olesa de Montserrat,
i lleves de sometents per ajudar al setge, especialment fent fagines.64 També
el territori, especialment el més proper a la ciutat, patí directament el setge.
Els ﬁlipistes situaren el campament reial a Sarrià, i Sant Just i Esplugues, foren
víctimes del pillatge: a Sant Just es detecta un gran increment dels difunts consignats al llibre d’òbits parroquial (23 persones davant d’una mitjana de 8 difunts
l’any).65 A Esplugues, d’altra banda, consta el saqueig de cases de l’església.66
També l’Hospitalet de Llobregat patí el saqueig de poble i temple parroquial.67
A l’altra banda del front, a Barcelona, un dels oﬁcials del sometent barceloní, la
Coronela, va ser Ramon d’Ivorra, senyor de Sant Vicenç i Viladecans.68 El setge de
60 BC, manuscrit 743, ff. 54v-55r.
61 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. II, p. 232.
62 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe (d. 1725), Comentarios de la guerra de
España e historia de su rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado hasta el año
1725, Gènova, Matheo Garvizzia, p. 190.
63 Narcís Feliu de la Penya (1709), op. cit., vol. III, p. 558.
64 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (2002), Olesa de Montserrat en
època dels Àustria. Demograﬁa i societat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
p. 423.
65 Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar (1987), Sant Just Desvern, un paisatge i
una història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 317.
66 Mn. Esteve Carbonell (1949), Esplugues de Llobregat. Monograﬁa històrica. Barcelona, Emporium, p. 108 .
67 Jaume Codina Vilà (1987), Els pagesos de Provençana (984-1807). Societat i economia a
l’Hospitalet pre-industrial, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, p. 545.
68 Narcís Feliu de la Penya (1709), op. cit., vol. II, p. 174.
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1706 va ser, militarment parlant, un desastre per als borbònics. Havien deixat la
rereguarda desprotegida, i el 9 d’abril Peterborough recuperà Esparreguera i el
pont de Martorell, on capturà 20 presoners, 150 carros, i altre material militar. A
ﬁnals de maig, el batlle i els jurats d’Olesa foren requerits a tornar a l’exèrcit aliat
part del material requisat, que s’havien apropiat després de la fugida borbònica.
A ﬁnals d’abril aparegué la ﬂota aliada amb reforços. Fou aleshores quan els
sometents s’animaren. El 5 de maig van prendre als ﬁlipistes 200 bous a la zona
del Prat, i l’endemà van capturar 300 mules de càrrega i 50 soldats.69 Al nord de
la comarca, ﬁns i tot els jurats d’Olesa demanaven per carta als comandaments
austriacistes bales i municions per enfrontar-se als borbònics, si s’apropaven.
Atrapat entre el mall i l’enclusa, Felip V hagué de retirar-se l’11 de maig. L’endemà,
els ﬁlipistes que quedaven sobre el terreny patiren la revenja dels assetjats:
«el dia doze de Mayo mil setecientos y seis, quando se levanto el Sitio de Barcelona,
salieron de aquella Ciudad los sediciosos díscolos y saquearon la casa de campo
nombrada la Torre de Bellaﬁlla, que tiene [el marquès de Castellbell, senyor
d’Abrera] a las cercanías de aquella ciudad, sita en el término de San Martín».70

Després del setge, es produí una nova onada de conﬁscacions de terres dels
partidaris de Felip V, com ara la torre de Picalquers o la masia de can Cortada, a
Esplugues.71 D’altra banda, el castell de Conques (on s’havia refugiat Francesc de
Bournonville), va ser ocupat pels austriacistes el 26 de setembre de 1708,72 cosa
que provocà, pocs mesos després, el 1709, l’exili del marquès per unir-se a la Cort
de Felip V.73 Com a conseqüència, l’Arxiduc decretà el 1712, tres anys després, la
conﬁscació dels seus béns, entre els quals la meitat de la baronia d’Eramprunyà.74
L’Arxiduc Carles, igual que Felip V, també va repartir títols entre alguns dels barons de la comarca: Pere de Torrelles i Sentmenat, senyor de Pallejà i Torrelles,
que el 1705 havia format part de la junta reial interina que governà ﬁns a la jura
del rei Carles III, rebé el 1706 el títol de marquès de Torrelles; el marquès de
Villasor, senyor de Sant Boi, fou elevat a Gran d’Espanya el 7 de juny de 1708; i
Josep d’Amigant, senyor del Fonollar, fou premiat amb el títol de Comte del Fonollar el 31 de juliol de 1711. L’arxiduc també premiaria, més endavant, els serveis del senyor de la quadra santboiana de Benviure, Ignasi de Bòria i Sanahuja,
atorgant-li el títol de marquès de Bòria l’any 1719. Alhora, va eliminar alguns
dels títols concedits per Felip V, com per exemple el de marquès de Castellbell.75
69 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. II, p. 107.
70 BC, Esp. 132-Fol, Relación de servicios de la familia de Amat, y de Juñent, 1741.
71 Mn. Esteve Carbonell (1949), op.cit., p. 109.
72 Narcís Feliu de la Penya (1709), op. cit., vol. II, p. 614.
73 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 714.
74 ACA, RP, reg. 2826, ff. 2v , 20v, 22 i 23, citats per Pere Voltes Bou (1963), op. cit., vol II, p.
22, nota 99.
75 BC, Esp. 132-Fol, Relación de servicios de la familia de Amat, y de Juñent, 1741.
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Pel que fa al desenvolupament de la guerra, després de l’ensurt del 1706 i ﬁns
al 1712, es lliurà lluny de la comarca, tot i que el seu impacte seguí ben present.
Tenim notes disperses dels efectes —especialment econòmics— en diversos
municipis.
Com hem indicat abans, al Prat, per fer avançar el donatiu reial, el 1708 es va
establir un nou impost, el quarantè dels grans que es collien, per tres anys.76
A l’Hospitalet, els donatius ordenats per la Cort de 1706 suscitaven discussions entre propietaris autòctons i forasters en relació amb el repartiment que se
n’havia de fer.77 A Olesa hi consten lleves i allotjaments de soldats els anys 1708,
1709, 1710, 1711 i 1712.78 A Sant Esteve Sesrovires consta un tall fet el novembre de
1710 per fer front al donatiu al rei Carles.79 També a Esplugues consten aportacions als donatius voluntaris de 1708 (173 lliures 18 sous l’any), 1709, 1710 (es paga
un soldat) i 1712 (tall de 66 lliures al mes per pagar tres matxos com a bagatge).80
Els allotjaments eren especialment carregosos. A Olesa, el 1710 s’hi va allotjar
un regiment de tropes holandeses i el 1711, tropes de regiments imperials, alemanys i austríacs.81 A Esparreguera també s’hi va allotjar infanteria portuguesa.82 Precisament a ﬁnals d’aquell any es va desenvolupar la important batalla
de Prats de Rei i el setge de Cardona. Olesa, Esparreguera i Martorell van esdevenir un important punt de suport per a les tropes del front. Això explica la consigna de 140 soldats alemanys del regiment de Schuing al llibre d’òbits d’Olesa
d’aquell any.83 També als llibres d’òbits de Sant Andreu de la Barca apareixen referències a la mort de soldats que venien del front: un soldat del terç de Nàpols,
el 1710, i un parell de soldats el 1711 (un de portuguès i un d’alemany).84
Fins i tot els pobles de la costa notaven els efectes de la Guerra. Castelldefels,
per exemple, fou escenari de captura de naus mercants enemigues. Un document, de 22 de juny de 1711, informa d’un plet entre
«Jaume Carreras y Jaume Mandri negociants de la Ciutat de Mataró, armadors
del vaxell vulgarment dit Galera de Levante [...] y Dn. Juan Baptista Basset y
Ramis de altra, de la qual consta esser estat condemnat dit Basset a entregar
76 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, document 177, p. 2218.
77 Jaume Codina Vilà (1987), op.cit., vol. 2, p. 548.
78 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (2002), op.cit., p. 423.
79 Joan Castellà Gassol (1982), Història de Sant Esteve Sesrovires, Sant Esteve Sesrovires,
Ajuntament, p. 51-57.
80 Mn. Esteve Carbonell (1949), op.cit., p. 110-112.
81 Xavier Rota Boada (2010), Memorial 158. Olesa als defensors de la llibertat (1705-1714).
Olesa de Montserrat, Ajuntament.
82 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 217.
83 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (2002), op.cit., p. 69.
84 Ezequiel Gort Juanpere (1989), Història de Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Fundació
Roger de Belfort.
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en especia, en lo just valor de la barca Fivalina, contenciosa, que carregada de
differents efectes y mercaderias del enemich fou apressada per dit vaxell de
cors Galera de Levante en la Platja de Castelldefels del present Principat».85

I encara els municipis més recòndits eren objecte de molèsties: la visita pastoral
de 1709 a Sant Cristòfor de Begues, per exemple, ordena «que ninguns hòmens
de qualsevol estat o condició que sian, aporten dins l’església de la present parròquia pistoles, ni altres armes de foch» i es fa explícita referència a que «ni en
temps de segas pugan entrar banderes los segadors ni ferles entrar per altres
dins la mateixa iglesia».86 Senyal que el pas continu d’homes armats, que feien de
soldats a l’hivern i de segadors a l’estiu, alterava la vida local de forma notable.
Ara bé, cal tenir present que, durant el govern austriacista, la Generalitat vetllava
perquè aquestes càrregues es fessin sempre d’acord amb la llei i no fossin excessives. Així, per exemple, l’11 d’agost de 1706, es demanà al Prat i Sant Boi 1.000
quintars de palla «que a de servir per umplir la marfegas en què han de dormir
los soldats i per la acistència dels cavalls del rey que estan de guarnició en esta
plaza». Els jurats de les dues viles van protestar davant la Generalitat, i aquesta
va resoldre que «considerant sas excel·lèncias ﬁdelíssimas ésser los dits ordes
contra las Generals Constitucions y assenyaladament, contra lo capítol de las
últimas Corts, han, perçò, ordenat al síndic del general que·s conferesca ab dit
thesorer, dient-li del part del consistori, que revoque los dits ordes».87 Un precedent el trobem també l’any 1703, quan la Generalitat elevà una queixa al virrei
«ab motiu de haver notiﬁcat de que cadavan presos en esta ciutat los jurats
del lloch de Cornellà, per ocasió de no haver obehit al noble regent la Real
Thesoraria per la circunstància de no haver volgut donar bagatge a un soldat
que passava de trànsit per aquell lloch».88

La gestió acabà amb èxit i els jurats foren alliberats.
Altres fets d’armes de l’època van ser les batalles de Brihuega i Villaviciosa, el
8 i el 10 de desembre de 1710,89 victòries borbòniques, on participà Agustí de
Copons. En aquesta mateixa època, els cunyats del marquès de Castellbell van
voler seguir l’exèrcit reial, però «les mandó su Magestad no se moviessen hasta
nueva orden, por considerarles de más utilidad en el Castillo de Vacarisses, donde
estavan retirados, manteniendo el partido de sus leales vassallos».90
85 Col·lecció del Centre d’Estudis de Gavà, Plet de 1711 per captura d’una barca per corsaris
austriacistes a la platja de Castelldefels.
86 Arxiu Parroquial de Begues, Visites Pastorals, 1709.
87 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, docs. 307-308, p. 2012 i 14 d’agost de 1706,
p. 728.
88 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, 27 de febrer de 1703, p.317.
89 BC, Esp. 132-Fol, Relación de servicios de la familia de Amat, y de Juñent, 1741.
90 Vicente Bacallar y Sanna (1725), Comentarios de la guerra de España e historia de su rey,
Phelipe V el animoso, Gènova, Mateo Garvizza, vol. II, p. 55-56.
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Però, l’any 1710, la situació canvià: l’accés del Carles III al soli imperial, junt amb
el canvi de gabinet a Londres, amb el triomf del partit Tory, trencà la coalició
antiborbònica i van tenir un impacte immediat en la guerra.
Així, s’obriren converses de pau entre França i Anglaterra, primer a la ciutat
holandesa de Gertruydenberg (març-juliol de 1710) i després a Utrecht, a partir
del 1712. Allà es pactà el ﬁnal de la guerra de Successió i se signaren diversos
acords de pau entre les diferents monarquies i governs en lluita.
Aquests acords es formalitzaren entre el març i l’abril de 1713. Prèviament,
les tropes angleses, holandeses i portugueses s’havien anat retirant de Catalunya. Com a nota curiosa de l’estat d’ansietat que aquesta retirada havia produït
entre la població, cal destacar un esdeveniment litúrgic molt ampli que abastà
diversos municipis de la comarca: la processó de 13 verges, ordenada el 30
d’abril de 1713 pel Consell de Cent de Barcelona, des de la ciutat a Montserrat.
La comitiva, amb tota pompa, travessà L’Hospitalet, Sant Joan Despí, Sant Feliu,
Molins de Rei, Martorell, Esparreguera i Collbató. A cada poble era rebuda per
les autoritats locals enmig d’un gran fervor religiós.91
L’exèrcit imperial marxà l’estiu de 1713. La guerra de Successió havia acabat.
La reacció davant del tractat d’Utrecht. La Junta de Braços de 1713
Sobre el terreny, l’acord que detallava com s’havia de produir l’evacuació austríaca es va discutir en diverses reunions secretes entre borbònics i austriacistes, mantingudes a Sant Feliu de Llobregat i Cornellà ﬁns al 21 de juny de 1713.
L’endemà, 22 de juny de 1713, ambdues parts van signar, en una casa de
l’Hospitalet, el denominat Conveni de l’Hospitalet, signat entre el comte de Königsegg, representant del mariscal Guido Starhemberg, cap de l’exèrcit i virrei
de l’arxiduc Carles, i el marquès de Ceva Grimaldi, representant del duc de
Pòpuli, cap de l’exèrcit de Felip V.92 L’acord preveia la retirada de tot l’exèrcit
imperial i l’entrada franca per a les tropes ﬁlipistes.
Ara bé, d’una banda, aquests acords s’havien fet completament al marge de les
institucions catalanes. D’altra, era notori que Felip V ja planejava la ﬁ de tot l’ediﬁci
legislatiu català a través de la imposició de la sobirania reial absoluta, que ﬁns
aleshores estava mediatitzada per les lleis i constitucions promulgades en Corts.
Per discutir què fer davant la situació a què es veia abocat el país arran del conveni de l’Hospitalet, la Generalitat convocà una Junta de Braços que s’inicià el
91 Voltes Bou, Pere (ed.) (1975), Dietari de l’Antic Consell Barceloní, vol XXVIII (1712-1714),
Barcelona, Apèndix XXXVI, p. 225-225.
92 Clara Álvarez Jáuregui (2010), El conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII.
Beca del Museu d’Història i de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet. Ajuntament de l’Hospitalet.
Carles Serret Bernús i Clara Álvarez Jáuregui (2013), El Conveni de l’Hospitalet: història i
societat a principis del segle XVIII. Catàleg de l’exposició. L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament
de l’Hospitalet.
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30 de juny, per tal de deliberar i decidir, a través d’una àmplia representació del
país, si s’acceptava la situació o bé s’optava per oposar-s’hi.
A la Junta de Braços, que es desenvolupà entre el 30 de juny i el 10 de juliol, hi
prengueren part diversos representants de pobles de la comarca. La publicació
del procés del braç reial feta fa pocs anys ens permet comprovar que foren set els
síndics de la comarca que assistiren a aquesta transcendental junta.93 A la Taula
3 presentem els assistents, junt amb la indicació de les sessions a què assistiren.

Taula 3. Les creus assenyalen els dies en què els diferents síndics del Baix Llobregat
van assistir a la Junta de Braços que decidí la resistència a ultrança
Si tenim en compte que la transcendent decisió de continuar la lluita i resistir va
ser presa en aquesta Junta de Braços, i que va ser el Braç Reial el que va acabar
inclinant la decisió ﬁnal, després de la inhibició del Braç Eclesiàstic i els dubtes
del Braç Militar, resulta important caracteritzar qui eren aquests síndics de la
comarca que hi participaren.
Dels set assistents, cinc eren pagesos de mas. Resulta lògic, ja que per assistir
a la Junta de Braços calia haver estat escollit primer representant de la parròquia, i això calia fer-ho en els Consells Generals municipals on només tenien
dret a participar els pagesos de mas, i no els mossos sense casa. Així, per exemple, Ramon Sadurní, de can Sadurní de Begues (masia encara existent), era un
dels propietaris més importants de Begues. El seu pare havia estat batlle durant
la revolta de 1640. També era propietari de mas important en Climent Riera, de
Sant Climent, amb un mas fora vila enclotat a la Vall de Salom, al camí de can
Tallada, també existent avui en dia.94 Igualment, Francesc Panyella de Sant Feliu
era de can Panyella, un mas amb força propietats. Can Panyella era a tocar la
capella de Sant Pere, que després va ser l’Ajuntament.95 Un Panyella, Miquel
93 Tot i que foren set els síndics assistents, el procés del braç militar només n’esmenta tres:
Mateu Bruguera (1871), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, Luis Fiol y Gros, vol. I,
p. 157-158.
94 ACA, Reial Audiència, Plets civils,1888. Climent Riera era ﬁll de Pere Joan Riera, de can
Riera Vell.
95 Jordi Cañameras Gaya (2002), «El segle xviii», dins Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història, Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, p. 133.
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Panyella, havia estat un dels líders del moviment dels Barretines. A Viladecans,
Anton Roca i Coscollana estava emparentat amb una vella nissaga —els Coscollana— també pagesos de mas que s’havien signiﬁcat a ﬁnals del segle xvii com
a batlles en els plets contra Sant Climent per la independència de la parròquia.96
Per la seva banda, Francesc Gibert de Sant Boi sembla que era masover en un
mas propietat de l’Hospital de la Santa Creu.97
Pel que fa a Joan Cererols de Martorell, resulta inevitable associar-lo al músic
del mateix nom i de la mateixa ciutat que va viure entre 1618 i 1680.98 Els Cererols
van arribar a Martorell cap al 1600, procedents de Calaf, i durant dues generacions foren basters. Els ﬁlls de Francesc Cererols, germà del compositor, un dels
quals és el nostre Joan Cererols, van canviar d’oﬁci i es van dedicar a l’agricultura.
També comerciant era Baltasar Civil, d’Esparreguera, que feia d’apotecari. Al
capbreu de la vila de 1705 es consigna que vivia al carrer gran de la vila.99
En tot cas, la representació del Braç Reial aplegava representants elegits als
diferents pobles i ciutats que encara no estaven sota domini ﬁlipista. Foren
aquests prohoms locals, pràctics en les lleis i consuetuds seculars, i amb elevada ascendència, per personalitat i nissaga, sobre les seves respectives comunitats, els que inclinaren la balança en favor de la resistència a ultrança.
A la Junta de Braços també hi anaren, per part del Braç Militar, el baró de Sant
Vicenç, Ramon Fèlix d’Ivorra, Ramon de Mora i Solanell,100 i Pere de Torrelles i
Sentmenat, Governador de Catalunya i màxima autoritat en substitució del virrei, que havia abandonat el país.
Francesc de Copons no hi assistí, tot i que era present a Barcelona. La seva acció
fou més discreta: provà de desmoralitzar els participants a la Junta perquè es
rendissin, tot pressionant per nomenar un protector del braç militar disposat a
claudicar. Sembla que organitzava reunions secretes a casa, en contacte amb la
Cort de Madrid mitjançant la correspondència amb el seu nebot.101 Tot amb tot,
l’estratègia fracassà.
És important tenir present que els set síndics de la comarca que participaren en
les deliberacions del Braç Reial havien estat elegits pels respectius consells par96 BC, Arxiu Històric, Capsa 20. Documentació sobre Ponç Coscollana, de Viladecans, i la seva
muller Eulàlia Bordes. També a ACA, RA, plets civils, núm. 25692.
97 BC, Arxiu Històric, Capsa 13, Respostes a capbreus de l’Hospital.
98 Ferran Balanza (1985), «Joan Cererols (1618-1680)», dins Actes del I Symposium de Musicologia Catalana: Joan Cererols i el seu temps, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, p. 2569.
99 ACA, Notarials, Sant Feliu de Llobregat, 362. Capbreu d’Esparreguera per manament del
monestir de Montserrat, 1702-1705.
100 Consta la seva procura ﬁrmada del mateix 30 de juny a Corbera. Josep Maria Riera Bagué
(1987), Documents de la història de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat, Ajuntament i
Novoset, p. 259.
101 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 551.
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roquials que reunien a tots els caps de casa de cada parròquia. Per això podem
aﬁrmar que les decisions que es prengueren en aquelles sessions estaven recolzades per la majoria de la població. Només així es pot explicar que la resistència
a ultrança, decidida precisament dins del Braç Reial, fos àmpliament acceptada
pel territori, i que la lluita es pogués mantenir, en solitari, al llarg de més d’un any.
La decisió de resistir provocà alguns canvis de bàndol: Ramon Fèlix d’Ivorra i
Josep Mora i Solanell, barons de Sant Vicenç i Corbera, respectivament, fugiren
de Barcelona. També Francesc de Copons marxà a Mataró, on esperà l’arribada
dels ﬁlipistes. Això provocà el segrest de llurs béns, l’octubre de 1713.102 Altres,
com el marquès de Castellbell, va deixar el seu castell d’Abrera i va refugiar-se
a Tarragona el 12 de setembre de 1713.103 Les seves possessions i castells,
abandonats, van passar al cap de poques setmanes a mans de l’exèrcit català.
Fou aleshores, i no abans, decidida la resistència a ultrança, i amb la majoria de
senyors jurisdiccionals fugits, que trobem el poble de la comarca, pagesos i voluntaris, prenent partit i protagonitzant, amb noms i cognoms, els xocs armats.
És a dir, just quan la guerra deixa de ser una contesa successòria per esdevenir
una lluita en defensa de les lleis i constitucions catalanes, és quan veiem la població prendre partit de forma decidida.
La primera resistència a l’ofensiva borbònica (Juliol-Desembre 1713)
El desplegament militar que van adoptar les tropes borbòniques, després del
fracàs de l’ofensiva de 1706, corresponia clarament al d’un exèrcit invasor dins
d’un territori hostil. Per aquest motiu, els ﬁlipistes només es preocuparen de
controlar les vies de comunicació més importants i alguns nuclis estratègics,
com els nusos viaris, tot renunciant a controlar de forma permanent el territori
més apartat. Fou aleshores que van reclamar l’ajut dels barons ﬁlipistes que
durant els anys anteriors s’havien refugiat als seus castells. Els cunyats del
marquès de Castellbell, per exemple, Francesc i Ramon Junyent, van incorporar-se a la defensa de Martorell.
Això afavorí que la resistència s’organitzés majoritàriament en els sectors muntanyencs, als marges de les vies principals: les serralades del Montserrat i el
Garraf-Ordal. Collserola no era una opció, ja que es trobava aïllada entre el Pla
de Barcelona i el Vallès, tots dos controlats pels borbònics.
D’altra banda, la zona controlada pels resistents barcelonins, des de Montjuïc,
abastava part del delta del Llobregat, on tingueren lloc alguns enfrontaments assenyalats, com els combats de can Navarro. La situació es pot veure a la ﬁgura 3.
102 Mateu Bruguera (1871), Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, Luis Fiol y Gros, vol.
I, p. 357.
103 BC, Esp. 132-Fol, Relación de servicios de la familia de Amat, y de Juñent, 1741.
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Figura 3. Zones d’activitat resistent (en
color més fosc) a la comarca, durant la
guerra dels catalans, de 1713-1714

Els primer protagonisme popular apareix amb l’arribada del duc de Pòpuli a
Martorell, el 19 de juliol. Allà ja va entrar donant proves de l’actitud hostil dels
invasors: l’arribada havia estat precedida pel pas de l’exèrcit català del general
Nebot, en retirada des de Torredembarra, a qui Martorell havia prestat l’habitual
servei de bagatges. Com a represàlia, Pòpuli va empresonar els jurats, i va fer
que es juguessin la vida als daus. Va perdre el jurat Josep Faura, ﬁlipista, i per
això va salvar la vida. Un dels empresonats per austriacista era Joan Cererols, a
qui hem vist participant en la Junta de Braços que va votar la resistència.104
Martorell esdevingué una plaça clau per assegurar les vies de subministrament
a l’exèrcit assetjant. Per això s’hi va destacar una forta guarnició. El 24 de juliol,
Pòpuli va sortir de Martorell i l’endemà es plantà sense oposició davant de Barcelona, després de baixar pel Llobregat en un passeig militar.
A partir d’aleshores, el pla de Barcelona es va començar a transformar en camp
de batalla: el 28 de juliol, els assetjants van aixecar una caserna a l’Hospitalet
per allotjar-hi les tropes.105 En aquesta data consta que els pobles més propers
a la ciutat van quedar gairebé deserts: a Esplugues, tots els homes van abandonar les cases i els ﬁlipistes «espatllaren dotze cases, i sols ne quedaren deu
sense espatllar».106 Tres dies abans, un comboi havia desembarcat artilleria i
104 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 620-621.
105 Gazeta de Barcelona, publicada a 31 de julio de 1713, p. 3.
106 Mn. Esteve Carbonell (1949), Esplugues de Llobregat. Monograﬁa històrica. Barcelona,
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material al Llobregat. Just davant de la torre del Cap de Riu, van bastir-hi un
embarcador i van ediﬁcar un fortí, i aquest improvisat port esdevingué un important punt d’entrada de bastiments per al cordó assetjant des del sud.
La resistència començà tot seguit. El 5 d’agost, entre Cornellà i Molins de Rei, els
capitans de voluntaris Josep Badia i Josep Bonet van capturar un comboi de 14
mules, i l’endemà es van enfrontar a Sant Feliu a tropes ﬁlipistes.
Superats en nombre, els voluntaris van passar el riu i fugiren a Viladecans, on
s’obrí un violent combat. Un relat coetani descriu els fets:
«atacaron en San Feliu a los fusileros enemigos, y siendo éstos socorridos de 400
caballos, se retiraron sin pérdida alguna a Viladecans y Gavà. Sabiéndolo el enemigo, con 800 les atacó a las 12 de la noche, circuyendo una casa donse se hallaban 36 caballos. No pudiendo resistir a tanto tropel, quedaron 22 prisioneros, 4
muertos y los demás con el capitán se escaparon por una ventana, y se retiraron a
Sant Climent, a incorporarse con dos compañías de fusileros. Intentó el enemigo
atacarles en este lugar con 400 hombres, y el capitán de los fusileros les resistió
con tanto valor, que les obligó a retirarse, persiguiéndolos hasta Sant Boi».107

Un altre relat, més tardà, amplia la informació:
«300 cavallos y 60 fusileros mandados por el coronel Falcó, atacaron los voluntarios y paisanos que se retiraron a Viladecans y Gavà, y a las 12 de la noche
del mismo dia aumentado el Destacamento de 500 infantes y 300 caballos sorprendieron a los voluntarios y paisanos, y forzando una casa del Lugar, tomaron
22 prisioneros, y los demas con la oscuridad de la noche lograron el librarse;
retiraronse a Sant Climent, unióseles un número de paisanos y 2 compañias de
fusileros; el mismo Destacamento fue a atacarles, encendiose entre los dos partidos un obstinado combate porque por instantes se les juntaban paisanos maltratados y refugiados de las tropas, estas fueron precissadas a retirarse porque
el terreno favorecia a los Paisanos y la cavalleria no podia obrar: los Paisanos
les siguieron en tanto que duró lo fragoso de los montes. Perdieron los voluntarions paisanos y fusilerso 45 hombres y algunos heridos. Las dos coronas, 186
muertos o heridos porque los Paisanos desde lo fragoso, practicos en la punteria, hacian grandes estragos».108

D’aquest enfrontament també ens n’han arribat referències per la via de la memòria oral, recollides per l’estudiós gavanenc Marian Colomé:
«segons conten els nostres avis, uns quants gavanencs que prengueren
per refugi la capella de Bruguers, foren trets del temple sense cap respecte
d’aquell lloc sagrat a empentes i culatades amb les armes que duien i, posats
en ﬁla al davant de la capella, morien a trets d’armes de foc sense compassió
a les súpliques i plors d’aquella bona gent».109

Emporium, p. 114.
107 Continuación de el Diario de el sitio de Barcelona, publicada a 18 de agosto de 1713, p. 2.
108 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 673.
109 Marian Colomé Ventura (1972), «Dades històriques i geogràﬁques de Gavà dels segles
xviii, xix i xx», periòdic local Brugués, núm. 155, febrer, p. 2.
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Figura 4. Accions bèl·liques a la segona meitat del 1713. Les línies discontínues indiquen moviments de l’exèrcit borbònic i, les blanques, els de l’exèrcit català
És una informació que complementa els altres relats, i indica que la casa assaltada era prop de la capella de Bruguers. El context geogràﬁc dóna credibilitat i
coherència als tres relats: l’indret és fàcilment accessible des de Viladecans per
la riera de Sant Llorenç, i a un pas de Sant Climent.
Un mes després, l’agost de 1713, «a la otra parte del puente de piedra [de Martorell], mil hombres de sometenes (...) se oponen a los comboyes del enemigo».110
De tota manera, l’activitat bèl·lica al territori va ser discreta, i no s’activà ﬁns
a ﬁnals d’any. Així, a ﬁnals de 1713, des de Barcelona estant es va considerar
la possibilitat de prendre Martorell, trencant el setge i aïllant l’exèrcit ﬁlipista.
L’operació no es va realitzar per desavinences internes, però un petit destacament de 40 soldats, comandats pel coronel Miquel Sanjuan, va ser enviat riu
amunt, el 30 de desembre, per organitzar la resistència a les muntanyes del
Garraf i l’Ordal, ﬁns a Igualada.111 L’acompanyaven els martorellencs i esparreguerins Pau Comellas Xaravi, capità, i Josep Canet i Francesc Forés, voluntaris.
Per la seva banda, des de Barcelona també s’organitzaven accions de càstig als
assetjants en els sectors de la comarca més propers a la ciutat. La nit del 3 al 4
110 Diario de el sitio, y defensa de Barcelona publicado en esta Plaça dia 25 de agosto de 1713, p. 6.
111 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 333.
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de setembre, per exemple, un vaixell de l’armada catalana es va introduir entre
les baques ancorades al port ﬁlipista del Llobregat, on va apressar un vaixell
amb 340 quintars de pólvora. Així mateix, alguns veïns compromesos van efectuar alguna acció de pillatge en beneﬁci dels assetjats: la nit del 27 al 28 de
desembre, un grup de partisans de Sant Just Desvern, Vallvidrera i Santa Creu
d’Olorda es van apoderar d’un ramat d’un miler de caps que formaven part de les
reserves de bestiar dels assetjants, i el van conduir cap a la ciutat. Resulta signiﬁcatiu que entre els participants hi haguessin propietaris de mas que havien
exercit, durant el govern austriacista, càrrecs de responsabilitat municipal.112
Així mateix, el 19 d’octubre va tenir lloc una acció de gran envergadura contra la
masia de can Navarro, de la marina de l’Hospitalet, als peus de Montjuïc, que havia estat transformada en un baluard ﬁlipista. Aproﬁtant una important inundació del Llobregat, que va deixar aïllada la guarnició de la masia, els barcelonins
van intentar prendre la posició, però no se’n van sortir, en un primer moment.
Al cap de sis dies, el 25 d’octubre, van emplaçar bateries en aquest front, i van
batre les posicions ﬁlipistes ﬁns a deixar-les completament arrasades.113
A partir d’aquell moment, els assetjats es pogueren moure més lliurement per la
banda dèltica de Montjuïc, per on oﬁcials d’enllaç, vitualles i companyies senceres
entraven i sortien de Barcelona. Al novembre hi ha notícies de fusellers que rescataren veïns de la ciutat que llenyejaven en aquest sector, fent fugir els ﬁlipistes. 114

Taula 4. Accions al Baix Llobregat i l’Hospitalet entre juliol i desembre de 1713
112 Una descripció detallada amb un ampli ús de totes les fonts que parlen de l’acció, al treball
de Coral Torra Pannón i Juli Ochoa González, «L’actitud dels borbònics envers la població
civil. El cas de Sant Just Desvern», en aquest mateix llibre.
113 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. III, p. 640-641 i 676. Eduard Puig Bordera
(2014), La resistència catalana, Barcelona, 1713-1714. Vic, Eumo, capítol 5.
114 Mateu Bruguera, op. cit., vol. I, p. 368.
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A la taula 4 i a la ﬁgura 4 de les pàgines anteriors hem resumit esquemàticament les accions bèl·liques de la segona meitat del 1713 a la comarca.
Com es pot veure, deixant de banda les accions puntuals (assalts i presa de vitualles) i el combat de can Navarro, relacionat directament amb el setge, l’únic
combat d’importància va ser el de Gavà-Viladecans-Sant Climent. Tot i començar
a Cornellà com una simple operació d’assalt, acabà transformant-se en un combat en regla en què els ﬁlipistes hagueren de fugir amb importants baixes.
Les noves imposicions ﬁscals ﬁlipistes de 1713-1714
Després de quatre mesos de setge, i un cop constatada la disposició dels barcelonins a resistir, el govern borbònic va decidir, el 28 d’agost, carregar el cost de
la guerra i de l’ocupació militar de Catalunya sobre la mateixa població. Aquesta
decisió es va concretar en l’exigència de fortes sumes a cada municipi. La seva
aplicació, tot i que molt coneguda, no ha estat estudiada en detall. Les noves
imposicions es van començar a cobrar el 10 de desembre de 1713.115 El 30 de
setembre de 1714 se’n va ordenar una nova remesa. En aquesta darrera ocasió
es van denominar quinzenades, perquè s’havien de pagar cada quinze dies.
La quantitat assignada a cada municipi no era arbitrària, sinó que obeïa a un
detallat repartiment de base demogràﬁca, que prenia com a referència els recomptes realitzats en ocasió de les Corts de 1702 i 1706, en les quals s’aprovà
un donatiu al monarca que s’havia de cobrar de forma universal, sense excepcions ni distincions estamentals.
La primera imposició havia estat decretada l’octubre de 1713. En aquella data,
des de la intendència de l’exèrcit borbònic s’enviaren, municipi a municipi, instruccions detallades sobre el pagament que els pertocava. D’aquesta primera
imposició no en tenim dades globals, però sí disperses, per a alguns municipis.
Així, a Olesa de Montserrat li va tocar pagar 2.700 rals de plata, és a dir, 630
lliures.116 A Castelldefels, la notiﬁcació va arribar l’abril de 1714,117 i pujava a
936 rals, i a Begues es van pagar 900 pesos, o sigui 1.260 lliures.118 En d’altres
indrets com Esplugues sabem que es va cobrar la contribució de 1713, perquè
se n’han conservat els talls, però no en sabem la quantitat.119
115 AGS, Estado, libro 413, ff. 92 i 104, citat per A. MUÑOZ i J. CATÀ, op. cit., p. 196. Per a la data
d’aplicació: Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 60.
116 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat a l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 425-426,
nota 1016, i p. 431, nota 1040.
117 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/10, any 1715, f. 37r.
118 Vicente Medina Vicioso (2004), Can Romagosa de Begues. Una familia para una tierra. Una
familia para un pueblo, Barcelona, Rondas, p. 149.
119 Mn. Esteve Carbonell (1949), Esplugues de Llobregat. Monograﬁa històrica. Barcelona,
Emporium, p. 113.
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La segona imposició es va establir el 30 setembre de 1714, i s’havia de pagar
en quatre mensualitats, que vencien el 15 d’octubre, el 15 de novembre, el 30
de novembre i el 15 de desembre. D’aquesta en tenim dades per als municipis
baixllobregatins, que presentem a la taula 5.
Encara que als documents d’Aparici les xifres anteriors ﬁguren sense gaires explicacions, les hem pogut contrastar per a tres municipis de la comarca, gràcies
a la documentació local: a Begues, un memorial dels jurats detalla que el 1714

Taula 5. Població, donatiu anual aprovat en Corts (1702 i 1706) i exaccions de 1713
i 1714, en rals d’ardits
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es pagaren exactament 756 lliures, tal com indica la taula.120 També a Olesa
sabem que Patiño els va exigir pagar,121 entre octubre i desembre, 630 rals de
plata en quatre tongades. Això fan exactament 1.470 rals d’ardits mensuals, o
sigui, els 5.880 rals d’ardits consignats a la taula.122 Igualment, per a Sant Just
Desvern, es conserva l’ordre de Patiño d’abonar 200 pesos en els quatre pagaments consignats, equivalents a 2.800 rals d’ardit.123
Per fer-nos una idea del que signiﬁcaven aquestes imposicions per als contemporanis, presentem les dades de l’impost de 1713 que hem pogut recopilar a la
bibliograﬁa local, així com la distribució dels donatius a Corts i de la imposició de
1714.124 A la ﬁgura 5 mostrem la distribució respecte de les cases de cada municipi.
En la segona imposició hi ha dos municipis que paguen per sota de la mitjana,
Olesa i Martorell, probablement perquè se’ls havien carregat altres despeses de
guerra, perquè no hem d’oblidar que les imposicions generals de 1713 i 1714
se sumaven als allotjaments i bagatges, que podien arribar a ser encara més
elevades: a Olesa, el 1714 es parla d’una «multa» imposada pel brigadier Diego
González de 2.500 lliures, i per pagar-la va ser necessari efectuar un tall entre
els veïns,125 i a Begues es parla de despeses de 450 lliures addicionals als dos
pagaments de 1713 i 1714.126 També a Cervelló s’esmenta l’exigència de 1305
quintars de llenya, a raó d’un ral per quintar.

Figura 5. Distribució dels impostos votats en Corts i de la contribució de 1714 respecte del nombre de cases de cada poble declarades el 1716. Font: BC, Arx. 644
120 Vicente Medina Vicioso (2004), op. cit., p. 149.
121 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat
a l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 431-432 nota 1.041.
122 Un ral de plata equival a 2’5 rals de billó, i 15 rals de billó equivalen a 14 rals d’ardits.
123 Un peso de compte equival a 15 rals de billó o 14 rals d’ardits.
124 Les dades dels donatius de 1702/1708 (eren les mateixes quantitats anuals, que en un
cas s’havien de cobrar durant set anys i en l’altre, durant deu) i les de la imposició de 1714,
a: BC, Fons Aparici, Arx. 644.
125 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), op. cit., p. 431, notes 1.039
i 1.040, i taula pàgines 432-433.
126 Vicente Medina Vicioso (2004), op. cit., p. 149.
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L’aixecament antiﬁscal de 1714
Com es pot comprovar, la pressió ﬁscal en el cas del donatiu aprovat en corts
era de 21 rals per casa. En canvi, la imposició borbònica era, de mitjana, 7’3
vegades més elevada (154 rals per casa). Aquest impost tan elevat va provocar que molts municipis s’haguessin d’endeutar per pagar-lo. Ens consta, per
exemple, que a Castelldefels els jurats locals hagueren de demanar un préstec
de 200 lliures, el 10 de gener de 1714, «para pago de las tropas».127 A Esparreguera va passar el mateix:
«en el año de 1713 los jurados que entonces eran de dicha villa, para pagar cierta cantidad que una partida de tropes con su comandante del Exército del Rey
(que Dios guarde) pidieron a dicha villa, y para librar de la cárcel a diferentes indivíduos de la misma, dichos jurados eo representantes, en nombre de la universidad, no hallándose ésta con la partida del dinero que se les pedía, se valieron
dichos jurados de que diferentes particulares eo individuos de la referida villa,
les prestassen cada uno de por si el dinero que pudiessen, prometiendo dichos
jurados en nombre de dicha Universidad, que dichas personas e individuos se
les correspondería por la cantidad que cada uno respectivamente dexaria, pención a razon de censal».128

Per al donatiu de 1714, però, ja prou escanyada la hisenda municipal, s’optà per fer
un tall veïnal per cobrir part de la quantitat exigida: els veïns pagaren 702 lliures i
16 sous mensuals, amb les quals recaptaren 2.811 de les 3.360 lliures exigides.129
Com es pot comprendre, l’exigència d’aquestes crescudes quantitats va suscitar una oposició enorme, més quan estava ben arrelat a la cultura política
de l’època que el rei no podia imposar cap impost que no hagués estat pactat
prèviament a les Corts. Aquí, doncs, al contrari de l’acceptació generalitzada
que hem documentat en relació amb el donatiu de Corts de 1706, l’intent de
cobrament d’aquests nous impostos va provocar un aixecament generalitzat, a
principis de 1714. Cal tenir present, a més, que aquestes imposicions arribaven
en una molt mala època: d’una banda, els combats de la segona meitat de 1713
havien arruïnat moltes heretats. Però, a més, l’octubre de 1713 el riu Llobregat
va sortir de mare en un aiguat molt important, que va malmetre encara més els
conreus comarcals.130
A la comarca, les accions guerrilleres més importants succeïren als castells de
Corbera i Castellví de Rosanes. Hem vist que el 30 de desembre el coronel Sanjuan fou enviat a la zona de Martorell per organitzar els sometents que havien
de fustigar l’exèrcit borbònic. La seva presència va ser clau.
127 Arxiu Municipal de Castelldefels, Armari 2, Caixa 1, Correspondència, Carpeta 1.5, lligall
de documents de 1778.
128 Orenci Valls Broquetas (1991), Documents i notes concernents a la vila i terme
d’Esparreguera, Esparreguera, Comissió d’Homenatge, p. 417.
129 BC, fons Aparici, caixa 5, doc. 275.8. Contribució d’Esparreguera.
130 Jaume Codina (1994), Inundacions al delta del Llobregat, Barcelona, Rafael Dalmau, p. 28.

43

La guerra de Successió al Baix Llobregat i l’Hospitalet

Figura 6. Accions bèl·liques al Baix Llobregat i l’Hospitalet durant la revolta antifiscal d’inicis de 1714
Pel que explica Castellví, l’acció s’inicià amb un aixecament popular provocat
per l’assassinat dels martorellencs Jaume Maurici i Jaume Barbé. A principis
de gener, sota les ordres del coronel Sanjuan, 35 voluntaris van ocupar l’antic
castell de Castellví de Rosanes, el van fortiﬁcar i el van aprovisionar. El 8 de gener, un primer intent de la guarnició de Martorell, que hi envià 200 infants i 100
cavalls, va ser desbaratat pels pagesos sota les ordres de Sanjuan i del tinent
coronel Roca. Els borbònics van perdre-hi 32 infants, un tinent i 20 cavalls.
Pocs dies després, i per evitar una acció com la de Castellví, els ﬁlipistes van
ocupar el castell de Corbera, amb 70 infants i 150 cavalls. Però la cavalleria,
comandada pel batlle ﬁlipista de Martorell, Josep Faura, va haver de retirar-se.
La guarnició de Corbera, aïllada, fou assetjada pel coronel Sanjuan i una tropa
de 60 fusellers i 460 pagesos de la zona va aconseguir rendir la plaça el 14 de
gener a la tarda. Els pagesos voluntaris van patir 38 baixes, i els assetjats, 17.
Prèviament, part de les tropes catalanes, comanades pel capità Nicolàs de San
Andrea, havien assaltat un comboi de farina i palla a Sant Andreu de la Barca,
prenent 110 mules i 32 cavalls, i amb això van abastir la guarnició del castell.
Aquest estat de coses no va ser tolerat pels borbònics: el 21 de gener, noves tropes ﬁlipistes van atacar Castellví de Rosanes, amb 2.300 infants i 300 dragons.
La guarnició del castell, de només 34 persones, va resistir durant dos dies sota
les ordres del martorellenc Josep Canet. La nit del 22 al 23 de gener, vista la
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desproporció de forces, la guarnició, més les dones i nens que s’hi havien refugiat, va evacuar-lo efectuant una arriscada operació de descens per l’espadat
posterior del castell, en què van morir un home, tres dones i un infant.
Els assetjats van tenir 11 morts i 6 ferits, la meitat dels quals dones. Entre els
ferits hi hagué Josep Canet, Magí Costa, Agustí Pintat, Pau Ros i el capità Pau
Comellas, anomenat Xaragai. Els ﬁlipistes van patir 360 baixes, entre morts i
ferits, més 17 oﬁcials, un tinent coronel, quatre capitans i dos sergents majors
morts. Altres 15 oﬁcials van resultar ferits.131
Per la seva banda, els fusellers catalans abandonaren el castell de Corbera, a
ﬁnals de març de 1714, poc abans que hi arribés una companyia de granaders
ﬁlipista. El baró Francesc de Móra i Solanell hi tornà a residir.132
En aquest context d’ebullició, entre les accions succeïdes a la comarca esmentem la de l’11 de gener quan, a les dues de la matinada, 60 fusellers de Barcelona van obrir-se pas ﬁns a la zona de la Verge del Port per facilitar el pas de 48
altres fusellers que, al prat de Sant Boi, havien pres als assetjants entre 200 i
340 cabres i unes quantes mules.133
La reacció borbònica davant d’aquests aixecaments va ser la voladura i destrucció de les fortaleses on s’havien refugiat els voluntaris, i que podien servir
de base ofensiva per trencar el cordó assetjant. Així, el brigadier González, just
després que els voluntaris abandonessin el castell de Castellví, el 24 de gener,
va començar-ne la voladura. El 22 de gener havia demanat,134 a Sant Sadurní
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131 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 382-384.
132 Jaume Codina Vilà i Josep Fernández Trabal (1991), «Una baronia feudal en l’edat moderna. Corbera de Llobregat 1566-1734», dins Estudis d’història de Corbera de Llobregat,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 166.
133 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 36. Continuación del diario del sitio, y
defensa de Barcelona, publicada en esta plaça dia 16 de enero 1714, p. 4.
134 Bonaventura Pedemonte Falguera (1929), Notes per a la història de la baronia de Castellvell de Rosanes, Barcelona, Elzeviriana, p. 555-556.
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d’Anoia, 25 homes amb pics i pales, i dues arroves de pólvora i el 25 de gener 50
homes més i quatre arroves de pólvora a Olesa de Montserrat.135
Pocs dies després, el 31 de gener de 1714, el comandant de Martorell s’adreçava
a la muller del senyor de Corbera exigint-li la demolició del castell, amb to amenaçador: «de no executarse con la vrebedad que se desea, y quedando sin que sus
ruynas puedan bolber a serbir de refugio a los rebeldes, que pasara Su Excelencia
a quemar las casas de todo el lugar» i també li exigia «que ponga una persona de
mi satisfacción que atienda a la demolición de dichas fortiﬁcaciones o Castillo».
El governador de Martorell acabava la carta dient que, si els Móra demolien el
castell, «sin enbargo de que estoy bastante muy enterado del mal obrar de todos
los vezinos de ese lugar, concurriré en todo lo que pueda (no faltando a lo justo)
en todo cuanto pueda servirle». Davant d’aquesta brutal ordre, el 5 de febrer la
muller del senyor de Corbera es dirigia al governador de Martorell informant-lo
de «querer aser la demulición a sus costas». Davant d’això, el governador li respon que «si para el mas pronto cumplimiento de lo expresado nezesitare Vuestra
Señoría de algunos Minadores, los embiaré, asegurándose Vuestra Señoría de que
concurriré a todo cuanto sea de su serbicio».136
No foren les úniques antigues fortiﬁcacions enderrocades. Segons Isidre Clopas, també ho foren el castell de Rocafort i el de Rosanes.137
Ofensiva de primavera: combats a Sant Andreu, Castelldefels i Esparreguera
Els xocs d’inicis d’any semblen haver sorgit de manera descoordinada. Davant
d’aquesta situació, els responsables militars de l’exèrcit català a l’exterior van
saber aproﬁtar l’existència d’una població civil que deﬁnitivament havia pres
partit pels resistents. Així, els primers mesos de 1714 van organitzar aquestes
partides locals armades, i les van integrar a les milícies regulars de fusellers a
les ordres dels diversos coronels que hi havia escampats pel territori.
L’estratègia era triple: d’una banda, aproﬁtar l’aixecament popular per distreure
forces del cordó assetjant a Barcelona. D’altra, aproﬁtar aquest debilitament per
fer entrar armes i vitualles a la ciutat. I, ﬁnalment, com a darrer objectiu, reunir
prou tropes per tal d’atacar a camp obert el cordó assetjant, trencar-lo, i obligar
els borbònics a aixecar el setge. L’exèrcit català, doncs, començava a ensenyar
les urpes, i passava de tenir una posició merament defensiva a organitzar expedicions ofensives d’una certa importància.
135 La petició feta a Olesa no fou atesa: Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat a l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador
Vives Casajuana, p 429, i nota 1.032.
136 Pere Català Roca (1967), «Precisions», Els Castells catalans, Barcelona, Rafael Dalmau,
vol. 1, p. 814.
137 Isidre Clopas Batlle (1945), Resumen histórico de Martorell, Martorell, Gráﬁcas Martorell,
p. 140.
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Inﬂuïa també en aquest canvi de signe la renovació dels consellers de Barcelona
de novembre de 1713: Casanova era partidari d’accions ofensives per debilitar
el setge i guanyar temps mentre a Europa s’intentava negociar una sortida pactada que garantís la conservació de les Constitucions catalanes.
Fruit d’aquesta nova etapa, el 24 de febrer, aproﬁtant que l’esquadra assetjant
s’havia allunyat del Llobregat, els barcelonins van efectuar una acció naval nocturna planiﬁcada personalment per Rafael Casanova, i van atacar l’embarcador
del Llobregat, on apresaren ﬁns a quinze naus carregades de queviures i bastiments que entraren al port de Barcelona amb gran alegria dels assetjats.138
És en aquest context que el marquès del Poal envià, a inicis d’abril, el capità
Francesc Armiges a recórrer els pobles del marge dret de la comarca per allistar voluntaris, amb èxit notable: a principis de maig tenia sis-cents reclutats
entre Eramprunyà, Sant Climent i Corbera.139 Hem de tenir present que, atesa la
població del moment, aquests voluntaris representaven el 18% de les ànimes i
més del 80% de les cases consignades el 1716 per al conjunt de municipis del
marge esquerre del riu, entre Corbera i Castelldefels. És realment una xifra molt
notable, que indica un compromís molt real dels habitants de la comarca en
favor dels resistents a Barcelona.
El 8 d’abril ja es reporten «molts fochs a las montanyas de Begas» correspostos
amb un foc al campanar de la catedral, que anunciaven l’arribada de llaguts amb
provisions enviats des de la costa. En el transcurs d’aquesta missió, el castell de
Corbera va tornar a ser ocupat, ja que ens consta que els voluntaris catalans hi
van retenir el batlle de Begues, Josep Petit del mas Traval, potser per haver-se
resistit a l’aixecament de sometents. Per alliberar-se va haver de pagar 4 dobles d’or.140 Gràcies als efectius aplegats, a inicis d’abril, a Castelldefels:
«los voluntarios de a caballo y paisanos habian tenido un reencuentro en Castelldefels con Monsieur de Teran, que con 200 caballos y 3 compañías de granaderos había ido a ocupar aquella marina; que, herido en el combate, le habia
sido preciso retirarse».

Mentre succeïen aquests fets al sud de la comarca, a l’altre extrem un gran
nombre de voluntaris embestí, al congost de Martorell, un destacament ﬁlipista
sortit de Barcelona en direcció a Tarragona: els feren recular.141
Arran de la victòria, el marquès de Poal, després d’un consell de guerra a Olesa
de Montserrat el 18 de maig en què es va descartar l’atac frontal al camp de
138 Individual verdadera relación de los sucedido a vista de el muelle de Barcelona, dia, y noche
de el apostol San Mathias de este año de 1714. Impremta de Rafael Figueró, març de 1714.
139 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 80. Mateu Bruguera, op. cit., vol. I, p. 591.
140 Manuel Soler, «Dietari del setge de Barcelona del convent de sant Josep», dins Agustí
Alcoberro i Mireia Campabadal (2014), Cròniques del setge de Barcelona de 1713-1714, Barcelona, Barcino, p. 324. Vicente Medina Vicioso (2004), op. cit., p. 150.
141 Diario del sitio, y defensa de Barcelona, publicada en esta plaça dia 17 de abril 1714, p. 6-7.
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Figura 7. Accions bèl·liques al Baix Llobregat i l’Hospitalet durant l’ofensiva de
primavera de 1714
Barcelona,142 i jutjant que podia mantenir el control del massís de Garraf, va
decidir emprendre una operació de més envergadura, aproﬁtant també que a
l’altra banda del Garraf els voluntaris, comandats pel capità Adjutori Segarra,
havien ocupat Vilanova. Així, es va organitzar una ofensiva per ocupar Sitges i el
seu castell, des d’on esperava abastir la Barcelona assetjada.
En l’endemig, aquestes mateixes tropes reclutades entre la població civil, però
organitzades pels capitans de l’exèrcit català, sortiren victorioses d’un altre
enfrontament, els dies 9 i 10 de maig de 1714, a Esparreguera. Els fets succeïren quan el comandant ﬁlipista de Martorell va atacar les tropes catalanes
del coronel Ermengol Amill concentrades a Esparreguera, on estava organitzant
l’operació d’atac a Sitges. En veure’s atacat,
«Amill desemparó la villa por seguirle un cuerpo de caballería. Se retiró con
desorden, marchando al Llobregat, a cuyo tiempo llegó el Marqués de Poal con
voluntarios y fusileros. Contuvo la caballería y reunió los que se retiraban, mandando a los paisanos ocupasen lo áspero del terreno y angosta senda por donde
debía pasar la caballería de las dos Coronas que, ufana de la victoria, seguía sin
142 AHCB, Consell de Cent, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 196.
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militar ordenanza. Y se vió acometida a un mismo tiempo del Marqués de Poal y
de los voluntarios y fusileros, sostenidos de los paisanos, que penetraban la maleza. Y como la caballería se había adelantado en el seguimiento de los fusileros
y paisanos, que habían ocupado un barranco que le impedía retroceder y unirse
con las dos compañías de granaderos, que habían dejado atrás. El comandante
de la caballería, por librarse de una total derrota porque los paisanos desde lo
fragoso y alturas hacían un ardiente fuego, y el terreno permetía formar su cuerpo, se retiró, con la pérdida de 66 caballos. Los granaderos, viéndose desemparados, con el mayor esfuerzo y perfecta ordenanza, haciendo contínuo fuego,
cargados de fusileros y paisanos, se guarnecieron en la alquería que llaman de
la Magarola. El Marqués mandó decirles por un prisionero que si luego no se
rendían, no concedería cuartel. Respondió el capitán, monsieur Duler, ﬂamenco,
que tenía qué comer, que estaba sitiado con ventaja, que se defendería según
las leyes del honor, que si llegaba el caso de estar precisado a rendirse creía
que el Marqués obedecería las reglas de caballero y soldado. A la noche, mandó
arrancarla. Estaban enfurecidos los paisanos. Pusieron fuego a las puertas y, a
la una de la noche, los sitiados se rindieron prisioneros de guerra, en número de
86 y, amanecido, el Marqués tomó la marcha a Monistrol».143

L’endemà, un crescut destacament sortí de Martorell, amb ordres de perseguir
els catalans ﬁns a Monistrol, però «Poal había dividido su gente en las alturas y
desﬁladeros que ofendían las tropas que, indefensas, debían sufrir el fuego que,
desde todas partes les ofendía, y considerando los cabos ser muy costoso el alcance y el recobro de los prisioneros, cedieron el empeño».144
Segons Castellví, l’exèrcit català patí 60 baixes, i 5 pagesos foren fets presoners.
Els ﬁlipistes, 82 ferits i un elevat nombre de morts. Segons Poal, «saberem per
persona de tota fe que lo enemich avia perdut 300 homens, essent així que una
y altra funció nos costà solament dos morts i sinch nafrats».145 Els borbònics,
ﬁnalment, es retiraren a Martorell, però després de «dos horas de saco de Esparreguera [on] y cremaran les cases del batlle per haver alsat gent a nostro
favor, que se portaren valerosament».146
Després de la topada, el dia 10 els borbònics tornaren a ocupar Esparreguera,
però no passaren d’allà. Gràcies a això, el marquès del Poal va tirar endavant
l’atac a Sitges. L’operació es va iniciar amb èxit el 24 de maig, reforçant amb
tropes regulars els civils que havien ocupat Vilanova, i assetjant la guarnició ﬁlipista acantonada al castell de Sitges. Tot i això, els ﬁlipistes resistiren i, després
d’uns dies de setge, el marquès del Poal, a ﬁnals de mes, es va retirar, arran de
l’arribada de forts destacaments ﬁlipistes.
143 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol IV, p. 79-80. Segons aquesta font, la batalla va
tenir lloc els dies 10 i 11 de maig, però la carta original de Poal citada a la nota 145 deixa
clar que els combats es van produir els dies 9 i 10 de maig.
144 Diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta Plaça a 8 de junio de 1714, p. 1.
145 AHCB, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 199.
146 AHCB, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 199. També Francesc Castellví (19972002), op. cit., vol IV, p. 361.
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Poques setmanes després, el 9 de juny, una important partida a les ordres del
capità Joan Novales va atacar la gran guàrdia enemiga que custodiava les comunicacions del desembarcador del Llobregat, i el 20 del mateix mes entraven
a la ciutat unes mules amb bastiments, capturades a la zona de can Navarro, a
la Marina de l’Hospitalet.147
L’ofensiva de primavera de l’exèrcit català, que a més de l’escenari de la vall
baixa del Llobregat i el Garraf va tenir especial incidència a la zona del Priorat
i Camp de Tarragona, l’Alt Urgell, i la zona marítima de la comarca de la Selva,
amb l’ocupació de la marina de Sant Pol, va debilitar molt el setge a la ciutat,
ﬁns al punt de qüestionar la capacitat militar del Duc de Pòpuli, general en cap
de l’exèrcit ﬁlipista.
A causa d’això, a l’estiu, Pòpuli fou rellevat. El seu substitut era el duc de Berwick,
que va arribar a Barcelona el 6 de juliol de 1714 al capdavant de tota la resta de
l’exèrcit francès continental, disponible gràcies a la Pau d’Utrecht. Sense aquesta força, de 20.000 homes, la presa de Barcelona es veia impossible. A l’estiu de
1714, al Principat, hi havia gairebé un soldat ocupant per home major d’edat.
En l’àmbit comarcal, i com a resultat d’aquesta ofensiva de primavera, totes les
muntanyes del massís del Garraf-Ordal restaren, com un enclavament, en mans
de l’exèrcit català ﬁns gairebé el ﬁnal de la guerra.
Així mateix, es refermà el domini català al massís de Montserrat, especialment
als municipis d’Esparreguera i Olesa, i aquesta darrera vila, pel fet d’estar a
l’altra banda del Llobregat, esdevingué un dels indrets més propers a Barcelona
on l’exèrcit català s’hi sentia més segur, i per això s’hi feren diverses reunions
dels caps militars per coordinar accions i decidir l’estratègia a seguir.

Taula 7. Llista d’accions bèl·liques al Baix Llobregat i l’Hospitalet durant l’ofensiva
de primavera de 1714
147 Mateu Bruguera, op. cit., vol. I, p. 475 i 482.
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L’arribada del duc de Berwick
L’arribada de Berwick amb els reforços francesos va ser decisiva en el canvi
de signe de la guerra. Amb clara superioritat militar, els borbònics van poder,
d’una banda, estrènyer el setge a la ciutat i començar l’assalt seguint el mètode
Vauban, i alhora perseguir l’exèrcit català a l’exterior i reforçar la rereguarda
del cordó assetjant. A més, només tres dies d’arribat Berwick, un comboi de vitualles i armament procedent de Mallorca i destinat a Barcelona va ser capturat
pels assetjants, cosa que va comportar greus problemes de supervivència per
a la ciutat.
Davant d’aquest canvi de signe, les forces exteriors, que durant els mesos
d’abril, maig i juny havien realitzat operacions cada cop de més envergadura,
amb l’objectiu de foguejar la tropa i reunir prou efectius per fer un gran assalt
que trenqués el cordó assetjant, van preparar-se per realitzar-lo. Un primer
intent va tenir lloc el 6 de juny, però va ser desbaratat a l’alçada de Molins de
Rei.148
Mentrestant, es va aproﬁtar el control d’una part del territori de la comarca,
especialment la part de muntanya del marge dret, per reunir vitualles i enviarles a la ciutat a través de la platja. Tot amb tot, Berwick, gràcies a les tropes de
refresc, va poder organitzar un dispositiu de bloqueig més eﬁcient.
L’eﬁcàcia del dispositiu es va poder constatar a principis d’agost, quan una incursió dels ﬁlipistes capturava 500 sacs de blat a Castelldefels, a punt de ser
embarcats cap a Barcelona.149
A ﬁnals d’agost, una nova incursió ﬁlipista desbaratà un altre intent d’abastir la
ciutat: s’havien donat
«diferentes disposiciones y ordenes para que en las marinas de Levante y Poniente y en el Vallés se aprovistase harina para, que cargando con un cuerpo de
gentes al anochecer sobre las guardias de la marina, se facilitase cargar algunas ligeras barcas y introducirlas en Barcelona con harina y 300 hombres. Se
malogró el designio porque noticioso el Duque de Berbick de las estrecheces de
viveres de la plaza, conﬁrio con el General de la Mar, el Basillio de Bellafontaine,
y luego las galeras y fragatas y 34 embarcaciones tomaron 3 barcos a la altura
de Canet, y 400 sacos de harina en los parages de Castell de Fels». 150

Alhora, l’exèrcit català, amb el centre de gravetat a Olesa, i les fortaleses auxiliars de Castellbell, al nord, i Corbera, al sud, estava aplegant forces per a l’assalt
ﬁnal.
En el marc dels moviments preparatoris, poc abans del 4 d’agost el regiment
d’Ermengol Amill va escombrar, a Olesa, un regiment de fusellers ﬁlipistes comanat pel capità Maria, un voluntari ﬁlipista, que va ser penjat en represàlia per
148 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 393.
149 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 185.
150 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 271.
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Figura 8. Accions bèl·liques al Baix Llobregat i l’Hospitalet durant l’estiu de 1714
l’execució de més d’una trentena de pagesos i voluntaris que havia ordenat.151
També va executar a un altre botiﬂer, en Roig d’Esparreguera, «que no era menos que en Maria».152 Els ﬁlipistes s’ho miraven des d’Esparreguera i Martorell,
sense atrevir-se a sortir a camp obert.
Pocs dies després, les tropes feien un últim esforç per trencar el cordó assetjant. El marquès del Poal, després de reunir els regiments dispersos pel país, i
d’obtenir la gran victòria de Talamanca el 14 d’agost, havia aplegat ﬁns a 10.000
voluntaris i es dirigí a Olesa, des d’on planiﬁcà l’ofensiva ﬁnal contra el camp de
Barcelona. El 20 d’agost, des de Montserrat, es mostrava disposat a emprendre
una «general funció», creient que en aquell moment, «o tot estava perdut, o tot
estava guanyat».153 Els ﬁlipistes, d’altra banda, havien acumulat forces i tenien
forts destacaments a Martorell i al llarg de la riera de Rubí per oposar-s’hi.
Després d’un consell de guerra a Olesa desenvolupat al llarg del dia 21, la gran
ofensiva es va preveure per al dia 24 d’agost. Poal va dividir les forces; el cos
principal, des d’Olesa, avançà cap al Vallès, en una operació de distracció que
aconseguí allunyar el gros de les forces enemigues del Llobregat. Mentrestant,
151 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 270.
152 AHCB, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 310.
153 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol. IV, p. 182.
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un miler d’homes del destacament d’Ermengol Amill intentà el pas del Llobregat pel Papiol, amb el sometent general del Llobregat, de 14 anys en amunt,
aixecat al toc de campanes i al crit de «via fora, socorro a Barcelona».154 Alhora,
Villarroel enviava a Esplugues i Sant Just, per enllaçar-hi, un destacament de
cavalleria amb armes i diners comandat pel seu ajudant, Martí Zubiria.
Els homes d’Amill, sota el comandament operatiu de Pere Brichfeus, es van
aplegar a Vacarisses, i el 25 d’agost de matinada van passar la riera de Rubí.
Tot i això, la columna quedà aturada al Pla del Papiol, on trobà resistència. Els
de Brichfeus, vist que no podien seguir baixant per la riba esquerra, passaren el
Llobregat a l’alçada de Sant Andreu i es refugiaren a Corbera.
Per la seva banda, el vespre del dia 24, el destacament de Zubiria també va passar el llobregat, i es va refugiar a Begues, on amagaren les armes que portaven
en diversos masos. Els ﬁlipistes van sortir a perseguir-los, però hagueren de
fer nit a Sant Climent de Llobregat, aturats per la gran tempesta que durà dos
dies. El dia 26 al matí, les forces que eren a Begues es dividiren. Una part, amb
Zubiría, anà a Corbera, on es trobà amb les tropes de Bricfeus. L’altra, sota el comandament del tinent coronel Calveria, es dirigí a la torre del Garraf, controlada
pel capità Josep Badia, on hi havia queviures llestos per ser enviats a Barcelona.
L’embarcament estava previst per al 26 a la nit, però la tempesta, que provocà
que una de les barques embarranqués, va impedir-ho.
Mentre, les tropes concentrades a Corbera tornaren a intentar el pas del Llobregat sota la supervisió de Zubiria: el dia 28 la columna forcà el pas pel pont de
fusta de Sant Andreu,155 però foren desbaratats pels ﬁlipistes. Davant la impossibilitat de passar el riu, les tropes catalanes es retiraren, per Corbera, Gelida i
Piera ﬁns a Capellades, on el 29 d’agost van tenir un nou consell de guerra.
A la part costanera, el mateix 29 d’agost, el destacament ﬁlipista deixà Sant Climent i atacà Begues, on va cremar alguna casa, baixà a Gavà, on assaltà diverses masies, va ocupar Castelldefels i seguint el camí de les costes s’emparà de
la torre del Garraf, que l’exèrcit català acabava d’abandonar. Hi van trobar 500
sacs de farina. Els oﬁcials i soldats destinats a l’operació del Garraf van fugir, i
no es van poder reintegrar a les seves unitats ﬁns al cap d’uns quants dies.
L’endemà, 30 d’agost, les tropes reagrupades a Capellades van tornar a la
comarca, just sobre el coll del Bruc, a l’indret del Forn de Vidre, on tingueren una nova topada de dues hores amb els ﬁlipistes de Montemar i Vallejo
que els van obligar a retirar-se a Monistrol i, d’allà, al castell de Castellbell.
El combat del 30 d’agost va provocar uns 150 morts i 50 presoners,156 que van ser
154 Mateu Bruguera, op. cit., vol. II, p. 124.
155 AHCB, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 357. L’informe esmenta el «pont de fusta de
Martorell», però probablement es refereix al pont aixecat entre entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, que des de Corbera és el camí més lògic per entrar al Pla de Barcelona.
156 Salvador Sanpere Miquel (1905), Fin de la nación catalana, Barcelona, L’Avenç, p. 477.
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penjats pocs dies després a Esparreguera, Terrassa, Sant Andreu i Martorell.157
A Esparreguera, al llibre d’òbits, hi constava aquesta nota:
«Que lo dia 9 de setembre del any 1714 foren portats en aquesta vila quaranta y tres hòmens presos y lligats de dos en dos perquè foren trobats ab
armes per los destacaments comandats per lo comte D. Diego Montemar y
González, y en la nit de dit dia los administrí los sagraments de la penitència
y eucaristia, y lo dia 10 al matí penjaren deu en lo camp al eixir de esta vila
per Barcelona y ab la tribulació no poguí atquirir sinó sols los noms simplement estan aquí: Francisco Montanyà, Jaume Codina, Josep Margarit, Manuel
Pérez, Bernat Serradell, Jaume Barnés, Lizondo, Joan Segura, Pere Puses,
Miquel Carol. Estos són los dits deu que moriren penjats en esta vila dit dia,
dels quals algun era castellà, altre francès y altres catalans, y en la nit del
dit dia se’ls donà eclesiàstica sepultura en la Iglesia del Hospital de la vila,
no obstant la ordre que se tenia en contrari. Los demés ﬁns als dits 43 foren
penjats en altres pobles Martorell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa».158

Vist que no es podia trencar el setge per terra, Pere Brichfeus havia proposat
un darrer intent d’auxiliar a Barcelona embarcant queviures i soldats a Castelldefels.159 Així, d’amagat, s’havien reunit a la torre de la Guarda de Castelldefels
450 quintars de blat, llard, moltons i altres provisions, i una guarnició de 30 soldats. El 31 d’agost, però, l’armada francesa del batlle de Bellefontaine va desembarcar i va conquerir la torre, impedint el darrer intent d’auxili a Barcelona.
Finalment, l’Onze de setembre de 1714 la ciutat de Barcelona es va rendir als
atacants, sense que des de l’exterior s’hagués pogut subministrar cap auxili.
Els efectes de la guerra. Premis i càstigs
L’impacte immediat de la contesa a la comarca foren les pèrdues humanes. Els

Taula 8. Accions bèl·liques d’estiu de 1714 al Baix Llobregat i l’Hospitalet
157 Francesc Castellví (1997-2002), op. cit., vol IV, p. 79-80.
158 Orenci Valls Broquetas (1961), Esparreguera i el seu terme, Esparreguera, Ajuntament, p. 56.
159 Mateu Bruguera, op. cit., vol. II, p. 124 i 192-193.
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demògrafs que han estudiat aquest període aﬁrmen que «entre 1705 i 1714 la
població del Baix Llobregat evidencia un creixement negatiu», i que «la mortalitat es dispara els anys 1706, 1711 i 1714».160 Localment, per exemple, a Sant
Just, aquell 1714 la mortalitat fou altíssima: 22 morts, molt per sobre de la
mitjana de 9 difunts anuals del període 1707-1713.161
A banda del cost humà, el cost econòmic de la guerra també fou altíssim. A més
dels immobles destruïts pels saquejos, o la destrucció de fortaleses, les despeses extraordinàries de la guerra, tant per pagar les imposicions borbòniques
com els allotjaments, bagatges o terrelló van generar un enorme deute en les
administracions municipals que, com exempliﬁquen els casos de Gavà i Castelldefels, no es va eixugar ﬁns ben entrada la segona meitat del xviii.162
D’altra banda, i pel que fa a les elits, amb el deﬁnitiu triomf ﬁlipista, els partidaris de Felip V assoliren sucoses recompenses: Barcelona quedà governada per
una junta de setze administradors (1714-1718), nomenats el 15 de setembre
de 1714, aristòcrates i destacats ﬁlipistes tots ells. Allà hi retrobem Francesc
de Copons i Grimau i Josep d’Amat de Planella.163 El 1718, la junta provisional
fou substituïda per l’ajuntament creat pel Decret de Nova Planta. Francesc de
Bournonville fou nomenat llavors regidor degà (alcalde) de Barcelona, càrrec
que mantingué ﬁns a la seva mort el 1731. Francesc de Copons i Grimau en
tornà a ser regidor, càrrec que ocupà vitalíciament ﬁns al 1723. També Antoni
de Copons i Copons esdevingué regidor degà, el 1737. I el ﬁll del marquès de
Castellbell, Josep d’Amat i de Junyent, ho fou entre 1755 i 1773.
Fora de la noblesa, el ﬁlipista Jeroni Cellerés, propietari de can Cellerés, a Viladecans, des de 1693, va ser considerat «persona de mucha experiència, y es de
los más capaces de esta ciudad para su gobierno económico», per això també
va ser nomenat administrador provisional de la ciutat de Barcelona i, posteriorment, membre del primer consistori barceloní. Amb l’anorreament del barri de
la Ribera per construir la Ciutadella, va ser uns dels propietaris urbans més ben
indemnitzats, si tenim en compte que la gran majoria de propietaris expropiats,
acusats d’austriacistes, no foren ni indemnitzats.164
Pel que fa als nobles austriacistes, com el marquès de Villasor, els marquesos
de Sentmenat, els Amigant, Argemí i Bòria, van veure les seves baronies segres160 Francesc Xavier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat a l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 140.
161 Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar (1987), Sant Just Desvern, un paisatge i
una història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 317.
162 Josep Campmany Guillot (2013), «Gavà després de 1714. Repressió ﬁlipista i ensulsiada
econòmica», actes del simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014),
Institut d’Estudis Catalans, 12, 13 i 14 de desembre de 2013, en premsa.
163 Mateu Bruguera (1872), op. cit., vol. II, p. 338.
164 Manuel Luengo Carrasco, «Els Copons, Alòs i Sellarès, botiﬂers de Viladecans», Punt de
Trobada, Viladecans, núm. 58, setembre 2012, p. 11-12.
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tades pels vencedors, ﬁns a la signatura de la pau de Viena, el 1725, que posà ﬁ,
formalment, a aquest conﬂicte.165 També els béns de Ramon Fèlix d’Ivorra foren
segrestats,166 i els Falguera patiren el bandeig social, com narra M. Luz Retuerta
a la seva contribució.
Quant als burgesos barcelonins i altres propietaris de masos i heretats que
havien donat suport als resistents, la majoria patiren la conﬁscació de béns.
Campmany presenta al seu article els casos de Gavà i Castelldefels, amb béns
segrestats de Toda i Gil, Gabriel Llor i Margarida Rodés, els hereus d’Antoni Pau
Duran, Jeroni Aravitg, Baltasar Casanovas, Ignasi Teixidor, Rafael Ballester i Jaume Claret, però tenim informació de segrestos arreu del territori. Sense ànim
de ser exhaustius, n’hem trobat mostres arreu de la comarca: el notari Josep
Llaurador, a Begues;167 Pau Comelles, Antoni Vilana Cordelles i Miquel Salamó,
a Esparreguera;168 Marianna Masdovelles i Foxà, a Castellví de Rosanes;Joan
Lluís Llinàs, a Sant Andreu; el mas Forés, a Cervelló;169 Antonio del Fragó, a
Santa Coloma de Cervelló; Miquel Fuster, a Sant Vicenç dels Horts; Josep Puig,
Josefa de Pinós i Urries, Ramon Priu, Joan de Copons de la Manresana, i el mateix Rafael Casanova, a Sant Boi;170 Teresa Solà i Magarola i Anna de Sanjoan, al
Prat; Jaume Gelabert, a Sant Just; Salvador Ferrer, a Esplugues,171 i Magí Carbonell, també d’Esplugues;172 Jeroni Salvador i Pere Gil, a Sant Feliu,173 Magdalena
d’Oriol i Tord, senyora de Cornellà, d’on també era Antoni Cortés; Maria Francisca Gelpí i Ferran i Antoni de Massanés, de Sant Joan Despí; i Josep Campderròs,

165 ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 9, Bm; ACA, RP, BGRP, processos, 1720, núm. 5, Ac.
166 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1716, núm. 6, E, Autes sobre justiﬁcació de pensions de censals de béns segrestats a Sant Vicenç dels Horts, Sant Climent de Llobregat i
Viladecans, a instància de Ramon Felip d’Ivorra, baró de Cervelló.
167 Maria Rosa Bondia Domper i Concepció Solans Roda (1994), Terra i homes a Begues (poble
mil·lenari), Begues, comissió del mil·lenari, p. 46. També a Víctor Mata Ventura (2010), «un
país, un poble, la seva gent: Begues 1714», dins Begues 1714. La guerra de Successió i les
seves conseqüències, Barcelona, Fundació Nous Horitzons, p. 64.
168 ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 7, Af; 1720, núm. 6, Ay; 1721, núm. 7, D.
169 ACA, RP, BGRP, processos, 1719, núm. 5, H; ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 8, Ap;
ACA, RP, BGRP, processos, 1715, núm. 7, Aq.
170 ACA, RP, BGRP, processos, 1719, núm. 4, Z; ACA, RP, BGRP, processos, 1718, núm. 6, Bc;
ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. ACA, RP, BGRP, processos, 1720, núm. 6, Bg; ACA, RP,
BGRP, processos, 1718, núm. 6, Ah; ACA, RP, BGRP, processos, 1719, núm. 5, Ae; ACA, RP,
BGRP, processos, 1717, núm. 2, Aq.
171 ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 8, Ac; ACA, RP, BGRP, processos, 1721, núm. 6, L;
ACA, RP, BGRP, processos, 1721, núm. 7, Ay; ACA, RP, BGRP, processos, 1718, núm. 4, U.
172 Mn. Esteve Carbonell (1949), Esplugues de Llobregat. Monograﬁa històrica. Barcelona,
Emporium, p. 115.
173 Jordi Cañameras Gaya (2002), «El segle xviii», dins Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història, Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, p. 136.
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Jaume Gelabert i Pere Gil de Sant Feliu.174 En el cas de Gavà i Castelldefels, els
segrestos afectaren un 15% de terres i propietats.175 El perdó i el retorn de béns
no va arribar ﬁns a la signatura de la pau de Viena, el 1725.
L’animositat contra els que s’havien signiﬁcat per la resistència va estar a l’ordre
del dia. Qualsevol excusa era bona per procedir contra ells: a Martorell, Joan
Cererols, el 1717, era detingut i empresonat pel responsable del magatzem de
queviures, Luís de Andrade,176 i l’exrector de Gavà i Castelldefels, Miquel Marí, va
patir el 1718 un procés amb acusacions de conducta deshonesta i de viure amistançat amb diverses dones, que té tot l’aspecte de ser una revenja política.177
La Nova Planta. El cadastre i el nou regiment municipal
Amb la consolidació del nou ordre borbònic, els impostos extraordinaris de 1713 i
1714 van quedar institucionalitzats i reconvertits en perpetus amb la implantació
del cadastre, el juny de 1716. El cadastre va suposar una llosa econòmica enorme
sobre les poblacions devastades per la guerra, que a més de fer front als deutes
contrets i a les despeses de reconstrucció, veien com se’ls afegia un nou impost,
i no menor, que se sumava a les habituals despeses d’allotjaments i bagatges.
Gràcies a les dades que es conserven al fons de Josep Aparici, hem pogut recollir les quantitats establertes en el primer cadastre de 1716, poble a poble, i en
el segon, de 1717, que foren rebaixades. Les presentem a la pàgina següent.
Igual que en el cas de les imposicions de 1714, els documents que contenen
aquesta informació no donen gaires explicacions i es limiten a contenir llistes
de números, per la qual cosa l’atribució seria dubtosa, si no fos perquè per a
alguns casos puntuals l’hem pogut contrastar. Així, per exemple, pel que fa al
1716, disposem de la informació de Sant Just, els 11.712 rals consignats per
Aparici coincideixen —per bé que hi ha un error en la data— amb els extrets de
la documentació local. I, per al cas de Molins de Rei, la xifra d’Aparici de 10.452
rals, s’aproxima molt a la consignada pels historiadors locals a partir de fonts
pròpies.178
174 ACA, RP, BGRP, processos, 1716, núm. 7, X; ACA, RP, BGRP, processos, 1716, núm. 9, B;
ACA, RP, BGRP, processos, 1718, núm. 7, G; ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 5, Af; ACA,
RP, BGRP, processos, 1716, núm. 7, Ak; ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 9, Be; ACA, RP,
BGRP, processos, 1718, núm. 7, Aq.
175 Josep Campmany Guillot (2013), «Gavà després de 1714. Repressió ﬁlipista i ensulsiada
econòmica», actes del simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014),
Institut d’Estudis Catalans, en premsa.
176 ACA, RP, BGRP, processos, 1717, núm. 8, Af.
177 ADB, Processos, 1718. Devem aquesta informació a la gentilesa de Marta Bartolí, de la
Pobla de Claramunt.
178 Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar (1987), Sant Just Desvern, un paisatge i una història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 259. Antonio Luque
(1992), «Molins de Rei, una vila del Baix Llobregat al primer terç del segle xviii», dins Apor-
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Igualment, pel que fa al cadastre aplicat al 1717, hem pogut contrastar la xifra
d’Aparici amb els 28.982 rals consignats, exactament,179 per Jaume Codina per
al cas de l’Hospitalet i els 6.332 rals de Begues.180

Taula 9. Repartiment del cadastre en rals d’ardits, per poble, per a 1716 i 1717, comparats amb el donatiu a Corts de 1702/1708 i l’impost de 1714. Font: BC, Arx. 644
tacions a la història de Molins de Rei, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
179 Jaume Codina Vilà (1987), Els Pagesos de Provençana (984-1807). Societat i economia a
l’Hospitalet pre-industrial, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, p. 562.
180 Conxita Solans Roda i M. Rosa Bondia Domper (2001), Begues, Valls, Cossetània, p. 41.
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Conﬁrmades, doncs, les dades d’Aparici a través de dades puntuals, és el moment
de presentar-les. Val a dir que la dada corresponent a Sant Boi per al 1716 no hi és, a
la documentació d’Aparici, però l’hem trobada a les memòries de Magí Castells. 181
Per a l’any 1716, a més, tenim la sort que ens ofereixen no només la quantitat
general consignada a cada poble, sinó també el desglossament en tres conceptes: persones, censals i propietat immobiliària.

Taula 10. Repartiment del cadastre per a 1716 en funció dels tres conceptes tinguts
en compte per Aparici: propietats immobles, censals i població. Font: BC, Arx. 644
181 Jaume Codina Vilà (1986), «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrilles al Baix Llobregat,
Barcelona, Centre d’Estudis del Baix Llobregat – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 133.
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A la ﬁgura 9 representem la contribució al cadastre respecte el nombre
d’habitants censats. Podem concloure que, així com les contribucions de
1702/1708 o l’impost de 1714, seguia una proporcionalitat amb la població,
el càlcul del cadastre és més complex, i a més del nombre d’habitants té en
compte altres factors, com la qualitat i rendiment de la terra conreada. Això explica perquè l’Hospitalet, Sant Boi o Martorell paguen més per càpita que Olesa,
per exemple. D’altra banda, es pot comprovar que la pressió ﬁscal passa de 21
rals per casa (donatiu aprovat en Corts) a 151 (impost de guerra), puja a 212 (cadastre de 1716) i disminueix a la meitat, 107 rals per casa, l’any següent (1717).
El cas és que, en pocs anys, la pressió ﬁscal es va, pel cap baix, quintuplicar.
Aquestes dades ens permeten veure que, efectivament, hi ha una total correlació entre el cadastre personal i el nombre de població censada. Si representem
el total cobrat per cadastre, municipi a municipi, respecte del 75% de la població
censada, trobarem que es paga una mitjana de 2,5 lliures per persona, tant si és
home com dona, que és la quota establerta per als pagesos.

Figura 9. Distribució dels cadastres de 1716 (a dalt) i 1717 (a baix) respecte del
nombre censat de cases de cada localitat. Font: BC, Arx. 644
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El cadastre va pesar com una llosa sobre les economies locals. Les queixes
pel cadastre es generalitzen, i ﬁns i tot s’arriben a posar plets per la forma de
cobrar-lo, ja que generalment era l’exèrcit qui es personava al poble exigint-ne
el pagament. Tenim el cas de Viladecans, per exemple, que el 1719 planteja un
plet contra el sots-delegat de la intendència de Catalunya, Josep Fornaguera,
pel cadastre,182 o els del Prat, excessiu, amb excés de 847 lliures l’any des de
1717.183 També a Begues es va detectar una desviació a l’alça de la quota, amb
un diferencial de 600 lliures en sis anys.184
En molts municipis s’hagueren d’establir impostos nous per poder-lo pagar,
com ara els documentats sobre Gavà i Castelldefels (un quinzè de la collita), el
Prat, al 1716 (s’imposa un setzè sobre collites),185 o Begues.186
Cal desmentir, doncs, el suposat efecte dinamitzador econòmic del nou règim
borbònic. Ben al contrari, ﬁns aproximadament la meitat de segle xviii, els municipis —almenys els del Baix Llobregat dels que hem pogut recollir dades— subsistien gravats de deutes, amb imposicions extraordinàries de quinzens, setzens
o vintens sobre les collites per fer-hi front, en una economia precària agreujada
pels segrestos de múltiples heretats que n’impedien la millora.
L’establiment del Cadastre va anar aparellat a la Nova Planta, o establiment
de la nova arquitectura institucional absolutista. Els governs municipals van
deixar de ser d’elecció popular i acció col·lectiva. El democràtic funcionament
dels consells generals, l’habitual pràctica d’elecció de síndics per tractar els
afers col·lectius, va quedar tallat de soca-rel. A la major part de la comarca, els
nous ajuntaments borbònics van esdevenir juntes d’elecció baronial, amb una
notòria endogàmia.
Tot plegat va donar una nova dimensió als ajuntaments: a través del control
dels nomenaments, el que abans eren càrrecs locals representatius esdevingueren una baula més en la cadena repressiva, ﬁscal i de control de la població. Aquest canvi bàsic de la funció municipal, i dels seus actors, més pendents
d’agradar qui els nomenava o amenaçava que no pas de defensar els interessos
col·lectius, va fomentar l’aproﬁtament particular dels càrrecs i la descurança
dels afers comunitaris.
182 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1719, núm. 3, Ac, Procés de l’Ajuntament de Viladecans contra Josep Fornaguera, sobre el pagament del Cadastre.
183 Jaume Codina Vilà (1966), Delta del Llobregat. La gent del fang. El Prat: 965-1965, Granollers, Montblanc, p. 140.
184 Conxita Solans Roda i M. Rosa Bondia Domper (2001), Begues, Valls, Cossetània, p. 41.
185 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1720, núm. 2, T, Procés sobre el sobreseïment
d’execucions instades per Joan Baptista Riera i Salvador Coll, mestre teixidor de vels de
Barcelona, contra Josep Nogués, Jaume Company i altres pagesos del Prat de Llobregat.
186 Víctor Mata Ventura (2010), «Un país, un poble, la seva gent: Begues 1714», dins Begues
1714. La guerra de Successió i les seves conseqüències, Barcelona, Fundació Nous Horitzons,
p. 46.
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L’aixecament antiﬁscal dels Carrasclets (1719)
La ﬁ del setge de 1714 no va comportar la ﬁ de l’estat de guerra. Ben al contrari,
la presència militar ﬁlipista, que ﬁns aleshores havia estat concentrada al cordó
assetjant de la ciutat, es va escampar pel territori. Els allotjaments es van fer
més habituals que mai, i les tropes es comportaven al territori com un autèntic
exèrcit d’ocupació. Al treball sobre Gavà i Castelldefels es narren diversos excessos de les tropes ﬁlipistes en els anys posteriors al 1714, amb agressions
físiques a veïns i excessos en els allotjaments.
L’any 1716, per exemple, es produïren seriosos incidents quan l’oﬁcialitat
d’algunes unitats italianes allotjades a Sant Feliu i Sant Boi de Llobregat va denunciar els jurats d’aquestes poblacions davant del capità general, el marquès
de Castel Rodrigo, perquè els tractaven «como si fuesen jitanos, de masería en
masería, aviendo mas de una legua de distancia de una, a otra». Els jurats anaven traslladant els oﬁcials i els canviaven de família acollidora per repartir més
equitativament els allotjaments entre els veïns, però això no agradava als vencedors. El capità general va ordenar allotjar els oﬁcials a la vila, sense canvis,
malgrat les explicacions dels jurats: «no ha lugar», va respondre’ls.187
També hi va haver actes de terror per part dels vencedors, com l’intent, a Sant
Feliu de Llobregat, de crema de les cases dels Panyella, Ricart i els Ribas de
l’Església, juntament amb l’ediﬁci de l’Ajuntament, la nit del 2 d’octubre de 1715,
obra de «ﬁlls de perdició» desconeguts.188
Ara bé, les noves imposicions de postguerra, tot i la derrota, no es van establir
sense resistència: l’any 1719 es va produir un nou aixecament, marcadament
antiﬁscal, coincidint amb la guerra de la Quàdruple Aliança.
En el marc d’aquest aixecament, el Baix Llobregat hi va tenir un especial protagonisme amb l’assassinat del sotsdelegat de la intendència Josep Fornaguera.189
Aquest agent borbònic ja havia actuat l’any 1713 com a comissari de l’exèrcit assetjant encarregat dels serveis de bastiments i bagatges dels pobles del Llobregat, requisant carretes, bestiar i ﬁns i tot les barques dels pescadors de Castelldefels. Més endavant va ser l’encarregat de cobrar els impostos extraordinaris
de 1713 i 1714. Finalment, va esdevenir el sotsdelegat d’intendència encarregat
de cobrar el cadastre.190 Era un personatge àmpliament odiat.
187 Carles Serret Bernús (1993), «Història moderna i contemporània del segle xvii al xx»,
dins Història de Sant Boi de Llobregat, Sant Boi, Ajuntament, p. 172-173.
188 Jordi Cañameras Gaya (2002), «El segle xviii», dins Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història, Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, p. 136.
189 Carles Serret Bernús (1993), «Història moderna i contemporània del segle xvii al xx»,
dins Història de Sant Boi de Llobregat, Sant Boi, Ajuntament, p. 173-180.
190 Josep Campmany Guillot (2014), « Seqüeles del 1714: el canvi en la governança local. El
cas de Gavà», actes del congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Després de les noves plantes: estudis i continuïtats a les terres de parla catalana. Cervera, 21
i 22 de febrer de 2014, en premsa.
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Figura 10. Can Panyella, a Sant
Feliu de Llobregat, fou cremada
en uns avalots el 2 d’octubre de
1715. Font: Arxiu Comarcal de
Sant Feliu de Llobregat

Segons les dades escadusseres que apareixen en arxius locals, tot el Baix en
fou afectat. A més del desenvolupament dels fets exposat al seu moment per
Jaume Codina,191 hi ha el testimoni del llibre d’òbits de Sant Andreu, on consta
un atac dels carrasclets el 3 d’agost de 1719 amb la mort d’un tinent de l’exèrcit
regular. El 19 d’agost el mort, també pels carrasclets, era un pagès que venia de
Martorell. Per contra, el 30 d’agost, les tropes mataren un dels rebels.192
Les autoritats borbòniques, ﬁdel reﬂex de la política absolutista, que maldava pel control detallat de tot el Principat, va encarregar l’elaboració de llistes
negres als batlles locals, on havien de consignar, sota jurament, els veïns que
havien marxat a unir-se amb els carrasclets.193
191 Jaume Codina Vilà (1986), «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrilles al Baix Llobregat, Barcelona, Centre d’Estudis del Baix Llobregat – Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
p. 132-142.
192 Ezequiel Gort Juanpere (1989), Història de Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Fundació
Roger de Belfort, p. 206.
193 AHCB, Arxiu del Veguer, Armes, policia,exèrcit, XXXV-3 - 01, 1720-1723.
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D’altra banda, aquests mateixos batlles van haver de seleccionar un nombre
reduït de prohoms locals, propietaris de mas, a qui se’ls va permetre tenir escopetes, ben controlades per l’autoritat militar. Aquest nou sometent —ben diferent del sometent popular que va existir ﬁns al 1714— havia de lluitar contra els
carrasclets. Aquesta milícia local, però, sembla limitar-se a complir l’expedient,
organitzant sortides i batudes sense cap èxit rellevant. Les accions dels aixecats
fou molt intensa ﬁns a la primavera de 1720, però sempre es tractava d’accions
puntuals de guerrilla, sense cap enfrontament seriós contra les tropes reglades. El 10 de març, diverses partides de fusellers s’embarcaren a la platja de
Vilanova cap a Maó i, des d’aleshores l’activitat guerrillera va disminuir.
En canvi, a partir d’aquell moment, la repressió va incrementar-se. La guerra de
la Quàdruple Aliança havia acabat, i les autoritats van tornar a tenir suﬁcients
tropes al territori per reprimir la revolta. Entre els fets més rellevants es poden esmentar els del 8 de setembre de 1720 quan els soldats interromperen
la romeria a l’ermita de Sales de Viladecans,194 hi apresaren dos joves acusats
d’haver matat Fornaguera, i els penjaren en unes moreres que hi havia allà mateix. Llurs caps foren exposats, ﬁns al 1820, en gàbies clavades sobre dos portals de Sant Boi. L’apoteosi ﬁnal arribà, també a Sant Boi, durant una altra festa,
la del Dijous Gras del Carnestoltes de 1721, quan 34 guerrillers es lliuraren a
les autoritats sota promesa verbal de perdó. La promesa havia estat feta pel
capità general al rector de Sant Boi, i aquest els havia donat paraula que no
patirien represàlies greus, però foren jutjats i enviats a galeres.195
Figura 11. Aspecte de l’ermita de
la Mare de Déu de
Sales, a Viladecans,
a principis del segle XVIII, segons la
reconstrucció
en
3D feta pel SIPAL.
En aquesta ermita foren capturats i
penjats dos viladecanencs acusats de
l’assassinat de Josep
Fornaguera. Font:
SIPAL (Diputació de
Barcelona)
194 Josep Lligadas (2013), «1720: una Festa Major tràgica», Punt de Trobada, Viladecans, núm.
64, p. 21.
195 Jaume Codina Vilà (1986), «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrilles al Baix Llobregat,
Barcelona, Centre d’Estudis del Baix Llobregat – Pub. de l’Abadia de Montserrat, p. 140-142.
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Conclusions
La guerra de Successió va polaritzar les elits més involucrades en política. A
la comarca hi trobem, en qualitat de titulars de baronies, o de propietaris útils
de masos, un gran nombre de nobles i grans burgesos barcelonins. Davant del
conﬂicte successori, no van tenir una postura unitària. En trobem de ﬁlipistes
de primera hora, i també d’austriacistes declarats. El mateix passa a l’estament
eclesiàstic. Aquesta ambigüitat facilità el domini ﬁlipista entre el 1700 i el 1705.
En general, però, un cop efectuat el desembarcament de l’Arxiduc, la majoria es
decantaren per la seva causa.
Pel que fa a la classe dirigent local, els propietaris de mas sòlidament ancorats
en les institucions municipals, amb una pràctica secular d’autogovern de les
respectives comunitats, va prendre també partit a favor de l’Arxiduc, tal com
es dedueix no només de la manca de conﬂictes en el cobrament dels donatius pactats a les Corts de 1706, sinó també per alguna sorprenent expressió
d’entusiasme en el pagament que es detecta en algun document oﬁcial, i també per les facilitats donades pels municipis per avançar-ne els pagaments.
D’alguna manera, la presència d’exèrcits estrangers al territori —ben documentada als llibres sagramentals de tota la comarca—, pagats amb bona moneda
pels seus respectius governs, va suposar una notable entrada de diner i una
oportunitat de negoci que va enriquir tothom. Per això, entre 1705 i 1713, quan
la guerra era lluny de la comarca, no es detecta cap conﬂicte ni oposició, sinó
una clara adhesió a les autoritats austriacistes.
Amb la ﬁ de la guerra de Successió pactada a Utrecht, l’escenari canvià radicalment. La Junta de Braços de juliol de 1713 va ser l’àmbit on es va examinar la situació, i es va decidir prosseguir la lluita. En aquesta transcendental assemblea,
hi van participar set representants dels municipis de la comarca, tots pagesos
de mas o comerciants destacats, amb una llarga experiència familiar acumulada de govern en les respectives comunitats. La decisió de resistir, doncs, no
fou presa en una tumultuosa i irreﬂexiva assemblea popular, sinó a través de la
representació formal d’electes de viles i ciutats.
Des del mateix moment de l’arribada de l’exèrcit ﬁlipista, els enfrontaments
bèl·lics a la comarca són constants, cosa que desmenteix la imatge d’una ciutat
que resistia aïllada del país. Ben al contrari, la resistència territorial es va anar
construint al llarg de 1713 i va culminar durant la primera meitat de 1714.
En uns primers mesos, entre l’estiu i la tardor de 1713, els combats es dirimiren al Delta i zones properes al cordó assetjant. Mai eren combats a camp
obert, sinó lluites en zones de muntanya o assalts per sorpresa, que obligaven
els ﬁlipistes a tancar-se als aquarteraments i moure’ls pel país amb forts destacaments, tot seguint el típic patró d’un exèrcit d’ocupació en territori hostil.
A ﬁnals d’any, la lluita va fer un tomb decisiu, en resposta a l’exigència, per part
dels ﬁlipistes, d’uns impostos exorbitants. Va esclatar una revolta antiﬁscal ge65
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neralitzada, que va quallar en una sèrie d’aixecaments locals, l’hivern de 1713 a
1714, que es concretaren en l’ocupació de diverses fortaleses de la comarca.
Els caps militars de l’exèrcit català exterior, amatents, procediren ràpidament a
enquadrar la població aixecada per dotar-la de capacitat militar, cosa que permeté organitzar una ofensiva general la primavera de 1714 que demostra la importància de la mobilització popular i l’eﬁcàcia de l’exèrcit exterior. Tant és així
que, al maig de 1714, els ﬁlipistes havien perdut el control del territori, excepte
determinats nodes viaris protegits per importants guanicions. L’atac al cordó
ﬁlipista del pla de Barcelona per desbaratar el setge semblava imminent.
L’arribada de nous reforços francesos i el nou comandament del duc de Berwick,
però, va frustrar aquestes perspectives. Es va reforçar el bloqueig de la ciutat
i es desbarataren tots els intents de subministrar queviures i armes a la ciutat
des de les costes del Delta. Al mateix temps, es barrava el pas a tots els intents
de l’exèrcit català, ara ja a la desesperada, de trencar el front i atacar el cordó
assetjant per la rereguarda.
La derrota militar posà ﬁ també a tot l’ediﬁci institucional de la Catalunya-Estat,
un ediﬁci que havia evolucionat des de l’època medieval per adaptar-se a les necessitats econòmiques i socials del país, i que havia donat signes d’una democratització progressiva. El triomf de l’absolutisme va donar pas a la tirania del
conqueridor, que va imposar premis i càstigs a partidaris i detractors. Trobem
destacats ﬁlipistes de la comarca en càrrecs dirigents, així com una important
quantitat de segrestos.
Els nous impostos i exaccions, que van prostrar econòmicament el país durant
una quarantena llarga d’anys, van provocar també un últim intent de resistència armada contra l’absolutisme: la revolta dels Carrasclets de 1719-1721. A la
comarca, aquest aixecament, ben viu, va tenir un caire marcadament antiﬁscal,
i va tenir l’epicentre en les muntanyes de Garraf, ﬁns a Sant Boi.
En deﬁnitiva, doncs, queda remarcat el protagonisme de la comarca en els fets
del 1714, un protagonisme marcat per la participació popular en combats i aixecaments que van prolongar-se ﬁns a més enllà de la ﬁ nominal del conﬂicte.
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Des de la revolta dels Barretines a
la guerra de Successió. 1688-1714
Conxita Solans Roda
Per entendre el llarg període de conﬂictivitat que va viure Corbera des dels últims anys del segle xvii ﬁns acabada la guerra de Successió l’11 de setembre de
1714, cal cercar les circumstàncies que es manifestaren en aquest període.
Per una banda la pressió ﬁscal per mantenir l’exèrcit castellà, que no havia
abandonat terres catalanes des de la ﬁnalització de la Guerra dels Segadors,
per l’amenaça constant d’una invasió francesa, i per l’altra l’estricte control que
els titulars de la baronia imposaven sobre els seus vassalls. 1
Tot i que la seva història es remunta al segle x, durant l’Edat Moderna només
dues famílies van posseir la titularitat de la baronia: els Corbera, antiquíssima
nissaga de cavallers, i els Móra, una família de ciutadans honrats barcelonins
ennoblits precisament per l’adquisició de la baronia el 1619 per encant públic, a
causa de la decadència i ruïna dels Corbera.2
L’any 1707, Corbera tenia uns 45 focs i, aplicant una mitjana de 4,5 persones per
foc segons la mitjana aconsellada per P. Vilar i J. Nadal, això ens donaria una
cens aproximat d’unes 202 persones, nombre que en una població d’habitatge
dispers resulta poc ajustada a la realitat. En les poques cases construïdes al

Taula 1. Població de Corbera. La dada de 1708 s’ha obtingut a partir del nombre de
focs. Font: Pierre Vilar (1987), Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. III, p. 141-142.
1 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal (1991) Corbera de Llobregat, una baronia feudal
en l’Edat Moderna. 1566-1734, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 25:
«L’exercici del poder coactiu i coercitiu, l’imperi, no pot ser negligit si es vol entendre la
base de l’engranatge del sistema feudal, ﬁns i tot a !’època moderna».
2 Foren titulars de la baronia Joan Móra i de Vilar (1665-1689), casat en primeres núpcies
(1642) amb Estefanía de Solanell i Foix de Ribes, i en segones núpcies (1647) amb Magdalena Xetmar o Xammar i Ferrer, mare d’Antonio de Móra i Xammar, germanastre del baró,
dedicat a la carrera militar com era habitual en els ﬁlls cabalers, capità de l’exèrcit, austriacista i home de conﬁança del marquès de Poal, Antoni Desvalls i de Vergós, que organitzà la
guerra en l’interior del país. Francisco José Morales Roca (1980) «Próceres habilitados en
las Cortes del Principado de Cataluña. Siglo xvii (1599-1713)», Hidalguía, Madrid, núm. 28,
p. 28-29. Joan Móra i Vilar just va morir en el moment de l’esclat de violència que es generalitzà arreu dels país l’any 1689, i que es coneix com la Revolta dels Barretines, amb greus
conseqüències per a Corbera. El seu ﬁll primogènit, Josep Móra i Solanell (1689-1719), va
ser qui en realitat va viure els episodis més importants de la història de Catalunya, des del
moment de la mort del seu pare ﬁns a la desfeta de 1714 amb la implantació del govern
borbònic.
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raser del castell hi devien viure els artesans i els jornalers, i la resta, repartits
en una vintena de masies disperses entre l’Avall i l’Amunt.
Segons la relació de propietaris emﬁteutes que faciliten, en el seu estudi, Jaume Codina i Josep Fernández Trabal,3 51 pagesos emﬁteutes pagaven delme
de gra i vi. D’aquests propietaris, només 8 o 10 es poden considerar pagesos
benestants i la resta devia viure amb les mateixes diﬁcultats que la pagesia
sota jurisdicció senyorial dels pobles i viles, que eren majoria en la comarca del
Baix Llobregat.
Tots els indicis coincideixen a mostrar un empitjorament general de la guerra de
Successió, a Catalunya, a partir de 1709, tant a la ratlla del front com a les terres de la rereguarda, i això representava pèssims auguris per a l’esdevenidor.
Efectivament, l’hivern d’aquest any va presentar arreu d’Europa una climatologia marcadament adversa, amb freds extrems i nevades intenses i generalitzades, que persistiren durant mesos i provocaren la pèrdua de les collites, la
destrucció de fruiters i la mort de molts caps de bestiar. Els principals rius del
país, com l’Ebre, el Ter, el Llobregat i el Besòs, es van arribar a gelar ﬁns a la
desembocadura.4 Segons Narcís Feliu de la Penya, a causa de la climatologia
adversa «avia sido corta la cosecha, por aver el rigor deste invierno hechado a
perder los trigos y demás semillas, llegando el daño hasta los árboles y vides».5
Aquell any tampoc consta que a Corbera hi hagués verema.

Taula 2. Delme de gra, pagat al baró de Corbera de Llobregat (1706-1818). Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades recollides per Jaume CODINA i Josep FERNÁNDEZ
TRABAL (1991) Corbera de Llobregat. Una baronia feudal en l’Edat Moderna, p. 174-181.
Només he recollit els propietaris que pagaven un delme anual superior a 30 quarteres.
3 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 175.
4 Josep Maria Torras Ribé (2000), «La rereguarda catalana (1710-1712)», Manuscrits, núm.
18, p. 64. En la relació de la taula 2, com es pot veure, no ﬁgura el delme de 1710.
5 Narcís Feliu de la Penya (1709), Anales de Cataluña, Barcelona, III, p. 635-636.
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La revolta dels Barretines (1687-1689) arriba a Corbera
Entre 1687 i 1689 es produí, com diu Albareda, una de les mobilitzacions pageses de més envergadura a Europa, coincidint amb una conjuntura econòmica
desfavorable. L’any 1687 es malmeté la collita i aparegué una plaga de llagosta
que afectà àmplies zones de Catalunya; afegim-hi l’allotjament desproporcionat
de les tropes espanyoles, les quals es disposaven a reprendre la guerra amb
França, i les contribucions per mantenir l’exèrcit que carregaven sobretot les
àrees rurals.6 El greuge venia de lluny, la petita pagesia i part de la pagesia benestant carregaven amb l’impost i els allotjaments, mentre que les classes privilegiades, la noblesa, ciutadans honrats, clergat, i familiars de la inquisició estaven exempts dels allotjaments i del pagament del tribut a l’exèrcit,7 cosa que feia
augmentar les diferències socials. De res havien valgut les queixes que des de
1687 s’enviaren al rei, a la Generalitat i a la Diputació. La revolta va prendre una
proporció creixent, iniciada a Centelles l’any 1688 amb un marcat to antisenyorial.
De moment la revolta es va apaivagar, però l’any 1689 es revifà i va arribar
al Baix Llobregat. De ben segur que molts dels habitants de Corbera se sentiren solidaris amb els revoltats. El pes de les càrregues devia ser veritablement
feixuc. Els delmes eren exigits i cobrats rigorosament i comprenien tots els productes conreats, amb la sola excepció dels arbres fruiters. Els més importants
eren el blat i el raïm. Ultra aquestes delmes, el senyor percebia un porcell de
cada verra que criés i un anyell o cabrit de cada ovella o cabra que criés. Si rebia
el delme en espècie, el donava a guany per 1/3. Encara hi havia altres ingressos,
els censos i els lloguers. Els lloguers corresponien a l’hostal, la carnisseria i
les cases de sota el castell, i algunes estances de la casa de Santa Magdalena.
Com a ingressos extraordinaris, el principal era el lluïsme. En plena guerra de
Successió, l’any 1712, a Josep Móra i Solanell, que ostentava el càrrec de Cònsol
de Mar, el preocupava si havia de reclamar lluïsme a Estaper per una ﬁnca que
havia rebut com a dot. També veia convenient fer capbrevar Sebastià Mas «que
judico que aurà algun lluïsme que serà del pare de dit Mas que fonch casat amb
la pubilla Puig i antes se deia lo mas d’en Puig». Tenia dubtes de si també havia
de percebre lluïsme sobre un llegat de 200 lliures «d’un ﬁll segon que mort intestat, succehint lo mayor, Francesc Rovira, ja sent premort el pare, si es diu o
no lluïsme de germà a germà».8
Aquest règim senyorial estricte i controlat en persona per Josep Móra i Solanell
no permetria cap tipus de frau. De juny a desembre, la família Móra viatjava a
Corbera per estar present en la sega i la verema, una activitat molt poc usual, i
sovint es deixaven les baronies en mans d’un procurador o masover. Josep Móra
6 Joaquim Albareda (1991) Els Catalans i Felip V, de la conspiració a la revolta (1700-1705),
Barcelona, p. 31.
7 Joaquim Albareda, op. cit. p. 32.
8 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 164.
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i Solanell, tot i la seva condició de noblesa per possessió de la baronia de Corbera, no havia passat de ciutadà honrat, condició amb la qual va ser insaculat en la
bossa del braç reial els anys 1659 i 1662.9 Per l’agost de l’any 1689 va ser elegit
Visitador del braç militar i, el mateix dia, Francesc Falguera fou elegit Escrivà
Major de la visita del general.10 En Josep Móra i Solanell sempre hi prevaldria
l’esperit burgès i comercial, i considerava la baronia i terres de Corbera com una
unitat d’explotació de la qual s’havia de treure el major beneﬁci possible. Ja hem
comprovat ﬁns a quin punt s’interessava per les quarteres de cereals que recollia i la quantitat de vi recaptat tant en les terres pròpies i en la dels propietaris
emﬁteutes.11 La seva gasiveria arribava a descomptar el jornal dels jornalers si
plovia, encara que fos una estona.12 No hem trobat cap referència al subministrament de l’exèrcit, però això no vol dir res, ja que ho podia fer a través de terceres
persones o simplement no fer-ho constar, perquè llegint les llibretes de comptes
ens adonem que ven el vi en llocs on hi havia concentració de gent i tropes.
En els anys posteriors a la revolta dels barretines tenim mostres de la seva activitat econòmica. L’any 1711 venia vi a les tavernes del Garrofer, a Esplugues,
a Pallejà, al Papiol, a Sant Boi, a Sant Climent, a Viladecans i a El Prat: «i per
aquella part de Sant Pera que com aquellas parts y a gent de treball, com són
pagesos y ortolans, s’agraden del vi que tinga cos y siga aixut».13 L’any 1712, la
situació de Catalunya era força complicada. Carles III havia marxat per ser coronat a Frankfurt i els aliats havien iniciat converses de pau a Utrecht. Josep Móra
no viatja a Corbera el mes de juny com era costum, sinó que passa comptes amb
el rector el seu ﬁll Francesc, i s’excusa dient que era per causa de ser Cònsol de
Mar; no obstant, a la tardor ja és a Corbera. Ven el vi embotat, unes 187,7 càrregues, a Joan de la Barraqueta de Sant Andreu de la Barca, i el blat a San Sadurní
i Martorell. El 2 d’agost de 1713, quan havia començat el setge de Barcelona i els
borbònics s’instal·laren a Martorell com a lloc de proveïment de l’exèrcit, Josep
Móra ven vi vell a Salvador Canals, en quantitat important, per la qual cosa va
caldre traginar-lo tota la setmana.14
Vista la trajectòria de Josep Móra i Solanell, doncs, seguint els passos del seu
pare, que ja havia administrat la baronia amb mà de ferro, no és d’estranyar que
la pagesia de Corbera se sentís identiﬁcada des del primer moment amb les
reivindicacions barretines.
9 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. VII 1656-1674, B.2002. p. 84,142.
10 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Vol. IX 1689-1701. B. 2005. p. 2 i 5.
11 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 145.
12 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 166.
13 L’any 1709 escriu un text amb el títol Methodo y Advertencias per a fer lo vi bo, y aixi mateix
lo vi blanch, y modo de netejar comforme las botas en cas que sian agreras. Jaume Codina i
Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 158.
14 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 164-166.

70

Conxita Solans Roda
A ﬁnals de novembre de 1689, els soldats es presentaren a Corbera per cobrar
els impostos. Els barretines havien arribat a la vila animant la revolta i cercant
voluntaris per a la seva causa. D’altra banda, els barretines comptaven amb
un grup de dirigents propietaris benestants, sense que arribessin al grau de
terratinents, com Soler de Sant Boi, Torres, Rocafort i Rocabruna de Martorell,
els quals s’erigiren en defensors de les reivindicacions dels pagesos. Eren persones que ocupaven càrrecs municipals i disposaven d’una capacitat mobilitzadora important damunt la pagesia.15 A Corbera fou Miquel Panyella de la Creuta
el que s’erigí com a líder del moviment dels barretina.
La revolta va acabar l’any 1689, amb la desfeta dels barretines a Sant Feliu de
Llobregat. El virrei Villahermosa envià 500 infants, 800 cavallers i 2 canons per
acabar amb la revolta. Miquel Panyella, pagès habitant de Sant Feliu,16 fou un
dels líders de la revolta.17 En la lluita, 50 camperols van morir, 15 van ser empresonats i la vila va ser saquejada per l’exèrcit. El virrei no podia consentir que
la revolta —una massa de 18.000 persones segons Albareda— arribés a Barcelona. L’atac va ser planejat amb l’ajut de Jaume Falguera, terratinent de Sant
Feliu de Llobregat i subministrador de l’exèrcit. Jaume Falguera simbolitzava
tot allò que empobria els revoltats mentre ell s’enriquia.18
Corbera en el període 1693-1697
El problema encetat pels barretines malgrat l’acció del virrei no es va acabar
l’any 1689. El foc s’apagaria però les brases quedaren latents. Molts dels barretines exiliats a França es posaren al servei de la monarquia francesa, convençuts dels arguments de la propaganda de Lluís XIV prometent defensar les
constitucions catalanes, cosa que segons ell els espanyols no farien. En aquest
sentit s’encetà un moviment de captació de voluntaris per a la causa francesa.
El malestar pels allotjaments no havia desaparegut perquè Lluís XIV no havia
desistit de la seva idea d’incorporar Catalunya a la corona de França, la seva
política expansiva no acabava aquí, sinó que es dirigia cap als Països Baixos
espanyols i cap el Rin. Per aquesta causa, aquell mateix any entrava en guerra
amb Anglaterra i els Països Baixos. Era l’inici de la Guerra dels Nou Anys, que
implicaria territori europeu, les colònies americanes i les de l’Àsia.19
Amb aquest motiu es duplicaren els efectius militars a la frontera i els allotjaments continuaren esdevenint font de conﬂictes, una qüestió que les institu15 J. Albareda, op.cit., p. 32.
16 No sabem si tenia algun parentiu amb Miquel Panyella de Sant Feliu, reconegut dirigent
barretina que esmenten M. Luz Retuerta i Carme Sanmartí (1999) Els Falguera, pagesos,
mercaders a Sant Feliu de Llobregat, segles XVII-XX. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament, p. 16.
17 M. Luz Retuerta, Carme Sanmartí, op.cit., p. 16.
18 J. Albareda, op.cit., p. 33.
19 Antonio Espino López. «Catalunya durant el regnat de Carles II», Sapiens, Vol. I. B. p 27.

71

Corbera de Llobregat, vint-i-cinc anys de conﬂictivitat
cions catalanes no sabien com resoldre perquè existia un conﬂicte d’interessos
entre el Consell de Cent i la Diputació. Per una banda, el descontentament de les
classes populars, fet que posava en perill els seus interessos de classe, i els beneﬁcis que reportava a la burgesia comercial els subministraments a l’exèrcit;
per l’altra, augmentava la malﬁança envers una monarquia incapaç de defensar
Catalunya de les constants ocupacions franceses que implicava la conculcació
repetida de les constitucions.20
En aquest context, ens trobem que molts dels supervivents barretines que després de la desfeta de l’any 1689 s’exiliaren a França, no pararen quiets. 71 homes
entraren al servei del rei de França, fet que aproﬁtaren les autoritats franceses
per endegar una campanya de captació dels catalans en favor de Lluís XIV, en la
qual insistia que respectaria les seves constitucions i privilegis, alliberant-los
de l’opressió dels espanyols.21 L’ any 1693, entre els miquelets afrancesats ﬁgurava Miquel Panyella, potser el mateix Miquel Panyella de Sant Feliu; coneixedor
de la situació de la pagesia de la comarca, no li fou difícil presentar a les autoritats franceses una llista de 57 persones disposades a aixecar companyies en
favor de França, aﬁrmant que els habitants de Molins de Rei, Santa Coloma, Sant
Feliu, Sitges i Corbera estaven llestos per revoltar-se. En aquells moment sobre
aquests pobles probablement hi requeia el gruix dels allotjaments.22
Al cap de pocs mesos, Lluís XIV, sense avisar, va reprendre les accions militars a
Catalunya. Entre el 23 i el 27 de Juliol, els miquelets Torres, Rocafort i un nombre
aproximat de 80 acompanyants es presentaren a Corbera i ocuparen el castell amb
l’intent d’alçar la comarca,23 i dividits en petits grups s’espargiren pels pobles de
la rodalia de Corbera repartint fulletons de propaganda i un edicte redactat pel
Duc de Noailles, cap de l’exèrcit francès. En l’edicte es deia que la guerra feta pel
seu rei era per a l’exaltació de la fe catòlica i prometia guardar els privilegis i llibertats de Catalunya, redimint-los de l’opressió en què els tenien els castellans.24
L’ocupació del castell de Corbera i el segrest del baró i la seva família, que per
aquelles dates ja estaven a Corbera, causà gran trasbals entre les autoritats de
Barcelona, per més que podria constituir un precedent molt perillós ja que signiﬁcaria deixar en mans dels francesos una de les fortiﬁcacions estratègiques
de la riba dreta del Llobregat.
El virrei duc d’Escalona envià al sergent general Fernando de Pignatelli, en una
expedició militar, «28 mangas d’infanteria i dos regimientos de cavalleria»,25 que
20 Joaquim Albareda, op. cit. p. 34.
21 Joaquim Albareda, op. cit. p. 36.
22 Joaquim Albareda, op. cit. p. 37.
23 Josep Maria Riera Bagué (1987). Documents per a la història de Corbera de Llobregat. Corbera. p. 243.
24 Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 243.
25 Antonio Espino López (1994). Cataluña durante el reinado de Carlos II. Tesi doctoral. UAB.
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Figura 1. Corbera de Llobregat a principis de segle XX. A la plana central, dalt del
turó, s’aixecava a finals del segle XVII el castell senyorial. Font: Arxiu CECBL.
va conquerir el castell el dia 27 de juliol; hi varen fer presoners dos miquelets
francesos, que varen ser duts i penjats a Barcelona.
El conseller en cap, Josep Galceran de Cartellà, envia una carta als jurats de la
vila de Martorell el 24 de juliol:
«Avui dimarts alguns insolents y perturbadors de la quietud pública ab títol
de Miquelets de França se són ensenyorits del Castell de Corbera».

El comunicat continuava amb to de preocupació per les conseqüències que
aquella acció podia comportar si s’estenia per altres pobles de la comarca:
«Importa atacar en lo principal qualsevol moviment sediciós y que aquest foch que
comença podria parar en un gran incendi y ruyna de tot el Principat i descrèdit de
nostra nació [...] Serà procurar ab totas veras que los naturals y habitants d’aqueixa
Vila i terme estiguen ab tota quietud y no donin favor ni ajud als inquiets».26

Els miquelets, davant la força que els venia a sobre, van abandonar la plaça fugint
per les muntanyes, sense que fos necessari que les tropes de Ramon de Calders,
qui per ordre del virrei s’havia desplaçat a Martorell acompanyat del més granat
del braç militar i convocant sometent ﬁns a Vilafranca del Penedès, hagués de
fer ús de l’artilleria contra el castell. El mateix virrei va fer acte de presència a
Corbera per conèixer la situació i, la mateixa tarda, s’emportaren pres el batlle
de Corbera, Salvador Rovira, i dos homes de Castellbisbal, per ser interrogats
i esbrinar qui eren els que anaven amb els miquelets. Tots tres declararen que
ells havien estat amb els miquelets però que els havien fet seguir per la força.
Dies després, els jurats de Sant Climent de Llobregat explicaven el pas dels
barretines en direcció Corbera:
p. 668. Espino corrobora l’ordre de demolició del castell de Corbera «y de casas d’algunos
naturales complicados en el asunto».
26 Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 242.
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«la malicia destos insolents no perdonà a esta universitat pues alguns vint
d’aquells arribaren a est lloch ab mà armada pretenent ab bonas pero engayosas paraulas y després ab amanassas de matar personas y cremar casas
violentar los naturals y habitants desta universitat a que anassen en son seguiment a dit castell de Corbera».27

Ningú els va seguir. Aquestes manifestacions demostren el profund ressentiment que estava generant la actuació de l’exèrcit francès. Tant bon punt havia
entrat a la zona de L’Empordà i la Garrotxa s’havia dedicat a profanar i robar les
esglésies, saquejar les cases, i violar dones davant els marits i donzelles de nou
i deu anys, deixant-les agonitzants.
En represàlia per l’ocupació de Corbera i per evitar que un altre succés com
aquell es repetís, el virrei ordenava demolir les muralles, les portes i una torre. En l’ordre s’incloïa cremar la casa de Miquel Panyella de la Creueta, considerat el capità dels miquelets de França, que era «lo cabo que governava la
gent que sorprengueren aquell Castell, que la tenia en lo terme de dit Castell
de Corbera». Sobre aquesta decisió va discrepar el Consell d’Estat, en criticar
la decisió del virrei, duc d’Escalona , «que derribase un castillo d’un noble, que
no estaba implicado, cuando la nobleza estaba ayudando tanto en la guerra».28 El
mateix càstig de demolició fou ordenat per al castell de Castellví de Rosanes.29
Josep Móra, davant d’un fet ja de per si irreversible, tot i la defensa del Consell
d’Estat, es va oferir a pagar la despesa de la demolició, però malgrat el seu oferiment, no va tenir cap pressa en dur-la a terme ﬁns que el degueren pressionar
per la demora de complir amb l’ordre i ell s’excusà creient que:
«Asso era ab suposició de tenir temps per fero, no crehentme que hagués
d’esser cosa tant prompte y fen per ma part tot lo que poguí, donant refresc que
ho recomaní al Rector de Sant Just ,30 que sen cuydàs, y los Minadós i Mestres de
Cases se son satisfets y pagats de sos jornals y gasto com també los paysans».31

No es devia quedar gaire satisfet amb la despesa ja que un document dirigit a
Carles III, aleshores rei dels catalans, demanava una indemnització econòmica
per l’enderrocament del castell. En la petició es llegeix:
«que d’ordre del duc d’Escalona, lloctinent i capita general del Principat, en
lo anys 1694 los oﬁcials i gent de guerra li demoliren les muralles i portals
della, una casa, i una gran torre de dit lloch».32
27 Antonio Espino López, op. cit. p. 654.
28 Antonio Espino López, op. cit. p. 668 (ACA, CA, Leg.233, 28-juliol de 1694, nota 79. p.691).
29 Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 243. Antonio Espino, en la seva tesi, no anomena el
castell de Castellví de Rosanes. F DE Castellví, a Narraciones históricas, Vol. III. p. 362, diu
que va ser parcialment enderrocat l’any 1640.
30 Arxiu Episcopal de Barcelona. El rector de la parròquia de Sant Just i Pastor era, l’any 1709,
Josep Llopart, quan va fer testament, ﬁll de Joan Llopart, pagès de la parròquia de Santa
Maria de Corbera. Va ser a ell a qui Josep Móra encarregà el negoci de la demolició del castell. Vegeu Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 353.
31 Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 257 (np. 7. AHPB. Lluís Fontana,1694, foli,123).
32 ANC. Fons Marquesos de Castelldosrius, 5332.2.
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La casa esmentada podia ser la del masover, ja que l’any 1709 vivia fora del
recinte del castell. En tot cas, els danys no van ser greus perquè la família Mora
va continuar habitant-lo.
Veritablement el baró devia estar ben amoïnat en veure el castell en part enderrocat, i possiblement molest amb els consellers que no havien fet res per aturarlo, ja que el 13 de desembre de 1694, des de Corbera, ordena al seu procurador
Francesc Bonaventura Torres, notari de Barcelona, que en el seu nom renunciés
en el cas de ser elegit edil de la ciutat.33 No obstant, el 22 de novembre de 1696,
quan a la Llotja de Barcelona s’esceniﬁcava una solemne acció de gràcies per
la millora de la salut de Carles II, presidida pel magistrat de la Llotja, es trobava ocupant un lloc de cònsol, «el Noble Don Joseph de Móra y de Solanell».34
L’ocupació pels francesos del territori marcaria un punt àlgid amb la presa de
Barcelona pel duc de Vendome el 5 d’agost de 1697; després de dos mesos de
setge, el 10 d’agost Barcelona capitulava. Lluís XIV, per via del mariscal duc de
Vendome, jurà les Constitucions Catalanes i la ciutat restà en poder del Regne
de França ﬁns a principis de l’any següent. Va ser una ocupació facilitada per la
passivitat dels lloctinents espanyols que supeditaven la defensa de Catalunya
a les conveniències del partit afrancesat que a l’època guanyava ràpidament
adeptes a la Cort de Madrid. El Principat, no obstant, era només una de les moltes peces del joc, complex, de la política exterior europea, i la seva sort anava
lligada a un nou tractat internacional. Aquest es materialitzà en la signatura de
la pau general a Rijswijk el 20 de setembre de 1697.Els francesos abandonaren
Barcelona el 4 de gener de 1698.35
De Felip V a Carles III
L’any 1700 mor Carles Il. En el seu testament, que n’anul·lava un altre d’anterior
en favor dels Augsburg, nomenava successor Felip d’Ajou, nét de Lluís XIV.
Aquest testament no va ser acceptat per l’emperador Leopold I, esgrimint drets
dinàstics, i va decidir impugnar-lo reclamant la corona d’Espanya per al seu
ﬁll petit, l’arxiduc Carles, amb l’ajut d’Anglaterra, que temia una França massa
poderosa. Amb l’entronització de Felip V com a rei d’Espanya, s’iniciava un plet
successori que afectaria tot Europa.
33 També resulta sorprenent la notícia que dóna el Dietari de la Generalitat d’11 de gener de
1702, p. 297 «el 29 de gener de 1693, fonch feta renunciació per lo noble don Joseph de Móra
y Solanell del mateix offici de cònsol de la Llotja del estament militar». No en diu el motiu.
34 Ernest Moliné Brasés. Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes per
Llibre del Consolat del Mar. XI Una solemnitat a llotja en lo s. XVII. Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Capítol XI, p. 63-64. Ascendit a la categoria de noble el 20 de novembre de1693.
Dietaris de la Generalitat de Catalunya Vol. X, p. 297. L’any 1712 també era Cònsol de Mar.
(Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p.164).
35 Joaquim Albareda, op. cit. p. 47.
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Felip V, ja conformat com a rei d’Espanya, es trasllada a Barcelona per celebrarhi Corts, a les quals assistiren els germans Móra, Josep Móra i Solanell i Josep
Móra i Xammar. El baró ho deixa escrit en el seu diari: «no hi ha borrador del any
passat (1702) per trobar-me en las Corts».36
Aviat les institucions catalanes començaren a malﬁar-se de Felip V, en veure
que prenia decisions perjudicials per als interessos dels catalans, malgrat haver acceptat la constitució del tribunal de contrafaccions. Una part de la petita
noblesa, els coneguts com a vigatans, van començar a valorar si no seria millor
defensar la causa de l’arxiduc d’Àustria. Aquesta facció era encapçalada per
Antoni de Peguera que anava acompanyat de Jordi Darmstadt, destituït en el
càrrec de virrei per Felip V, que va nomenar al seu lloc Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar, comte de Melgar, signiﬁcat per les seves accions
ben desafortunades. El contacte amb Mitford Crowe, plenipotenciari de la reina
Anna d’Anglaterra ben aviat va donar fruits, signant una aliança amb Anglaterra
i Holanda de la qual formaria part l’emperador d’Àustria, i que es formalitzaria
a Gènova l’abril de 1705, a la qual s’afegirien Portugal i Itàlia.37
Catalunya només estava interessada en la defensa de les seves constitucions,
que es manifestaren en les Corts de 1702, mentre que la resta dels components
de l’Aliança es comprometeren en favor de l’arxiduc Carles, assumint part de les
despeses a canvi de contrapartides comercials i territorials.
Els aliats, amb una gran ﬂota, es dirigeixen a Barcelona el mes d’agost de 1704.
El 25 d’agost comença el desembarcament a la ribera del Besòs. Els austriacistes van començar a repartir manifestos en favor del rei Carles. Les institucions
es mostraren dividides. Uns 45 membres de la noblesa i la major part dels consellers abandonaren la ciutat. En els darrers dies d’agost comença la desﬁlada
d’homenatge de ﬁdels a Carles, que es trobava en el vaixell Britannia.38 Ràpidament alguns pobles de Barcelona i Girona es van anar adscrivint a l’austriacisme.
A partir de setembre, des de Torredembarra a Barcelona gairebé tot el territori
estava controlat per l’arxiduc. El 8 de setembre dos nois de Molins de Rei, conﬁats en aquest fet, es dirigien a Barcelona portant al cap un barret amb cintes
grogues, segons Porta aquest era el senyal austriacista. Els sorprengueren les
tropes de Velasco i, prenent-los per rebels, els penjaren.39 El 17 de setembre era
enderrocada una part de la muralla i la muntanya de Montjuïc era capturada; en
la batalla, un tret fortuït va ferir Jordi Darmstadt i morí dessagnat. El virrei capitulà el 9 d’octubre i deﬁnitivament es produí la sortida de les tropes ﬁlipistes.
El 5 de novembre de 1705, el rei Carles III convocava Corts. La noblesa en va
sortir particularment afavorida. Entre els nobles austriacistes ﬁgurava Antoni
36 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op. cit. p. 145.
37 J. Albareda. op.cit. p.128 Pacte de Gènova pl que Anglaterra es comprometia desembarcar 8.000 soldats i 2.000 cavalls.
38 Rosa Maria Alabrús (201) Felip V i l’opinió dels catalans. Lleida, Ed. Pagès, p. 158.
39 Antoni Porta. La victòria catalana de 1705. B. 1985, p. 456.
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de Móra i de Xammar, ﬁll del segon matrimoni amb Estefania de Xammar, del
baró de Corbera, Joan Vilar. Antoni de Móra i de Xammar fou un militar rellevant,
capità del regiment de Cavalleria n. 8 «Clariana». Fervent defensor de la causa
de Carles III, fou un dels oﬁcials que no seguí l’evacuació de les tropes austriacistes el 1713, i es quedà a Catalunya, optant per la resistència a ultrança, en la
Junta de Braços del juny-juliol del mateix any.40
El seu germanastre, Josep Móra i Solanell, baró de Corbera, adoptaria una actitud més ambigua i menys compromesa com veurem més endavant. Va estar
present tant a les corts de Felip V, com a les de l’arxiduc, l’any 1705, on va jurar
les constitucions i privilegis de Catalunya per ser declarat rei, com Carles III.
Des d’aquell moment, Catalunya es veuria abocada a la guerra de Successió. El
conﬂicte a Catalunya no passaria de ser una guerra civil.41 Clergues i ciutadans
es mostraren majorment favorables als austriacistes, mentre que entre la noblesa no s’aprecia la mateixa unanimitat. Josep Campmany facilita la llista dels
ﬁlipistes i dels austriacistes de la comarca del Baix Llobregat.42
Com era d’esperar, Felip V no es conformaria amb la desafecció dels catalans.
L’any 1706 posaria setge a Barcelona. Pel mes d’abril, Agustí de Copons recorreria Catalunya exhortant a la rendició. 43 Però l’arribada de reforços anglesos i
holandesos, al mes de maig, forçaren la retirada de Felip V.
La traïció dels anglesos
La guerra s’estengué per tota la península. En un cop d’efecte els aliats arribarien a Madrid, on Carles III fou coronat rei d’Espanya, però l’estada en terres
castellanes duraria poc. L’exèrcit borbònic, reforçat amb nous contingents, derrotaria els austriacistes a la batalla d’Almansa, l’any 1707, obligant-los a la retirada cap a València, que va ser presa pels ﬁlipistes, derogant com a represàlia
els furs de Valencia i d’Aragó. Després de les batalles de Brihuega i Villaviciosa,
l’any 1710, que acabarien amb milers de morts per als dos bàndols, la guerra es
lliuraria sobre territori de Catalunya. França i Anglaterra començaren en secret
les negociacions de pau. Anglaterra es trobava en una nova situació política
en haver perdut les eleccions els whigs el 1610, i entrar el tories en el govern,
partidaris de sortir de la guerra. Els militars anglesos també pressionaven per
signar un armistici.44
40 Francesc Castellví, op. cit., Vol. I p. 623. Vol. II, p. 558. Vol. III, p. 684, 691, 709, 713.
41 Josep Campmany (2011) «La guerra de Successió al Baix Llobregat». Dins: Begues 1714. La
guerra de Successió i les seves conseqüències. Barcelona, Fundació Nous Horitzons.
42 Josep Campmany, op. cit. p. 2.
43 Francesc Castellví, op. cit., citat per Josep Campmany a «La guerra de Successió al Baix
Llobregat». p. 4.( nota p. 36).
44 Carmen Pérez Apacicio, «L’ocupació borbònica del País Valencià» La guerra de Successió
dia a dia. Sapiens, Vol. II, p.122.

77

Corbera de Llobregat, vint-i-cinc anys de conﬂictivitat
Quan es produí la crisi de 1711 amb la mort de l’emperador Josep I, pel mes
d’abril, i la del delfí de França, uns dies abans, Carles III es veié obligat, al setembre, a marxar de Barcelona cap a Frankfurt per ser coronat emperador, quedant com a governadora la reina Elisabet Cristina i el mariscal Starhemberg
com a lloctinent. Altra vegada canviaria la situació política a Europa. Les noves
circumstàncies diﬁcultarien les negociacions de pau, perquè es tornava a reproduir la situació de 1700 amb dos possibles pretendents al tron d’Espanya, ﬁns
que Felip V va renunciar als seus drets sobre la corona de França, però imposant
la condició que Catalunya quedés fora de les negociacions.45
El congrés de pau començà oﬁcialment el dia 29 de gener de 1712 a Utrecht,
amb assistència dels representants del aliats, negociacions a les quals els catalans no foren invitats. Tot i que la reina Anna d’Anglaterra havia intentat intercedir davant de Felip V a favor que Catalunya conservés les seves Constitucions,
Felip V s’hi va negar en rodó. Ja no hi hagué cap possibilitat d’incloure el cas
dels catalans en els tractats d’Utrecht. La causa de Catalunya ja no interessava
ningú. El 27 de març de 1713 marxava de Catalunya la reina, cap a Viena. Els catalans tenien la sensació de ser abandonats pels seus reis i no s’equivocaven.46
Pel juny les terres del Llobregat, com diu M. Luz Retuerta,47 van ser l’escenari de
la retirada austriacista, a Sant Feliu de Llobregat; el dia 21 de juny començaren
els preliminars del pacte de l’Hospitalet, que signarien els representants de Felip V, el virrei Starhemberg en representació de l’emperador i l’almirall Jennig
per Anglaterra, per negociar les condicions de la retirada de les tropes aliades
de Catalunya. L’endemà se signava el conveni de l’Hospitalet, que signiﬁcava el
cessament de les hostilitats i el lliurament de Barcelona i Tarragona a les tropes
borbòniques, com a garantia del Tractat d’Utrecht.48
Malgrat els intents per evitar que l’exèrcit imperial marxés i es pogués negociar amb els plenipotenciaris destacats a Utrecht, els comissionats catalans no
foren ni rebuts ni escoltats. Antoni Dalmases fou enviat a Londres com a ambaixador i el rebé el nou rei Jordi I, però no hi havia res a fer. Els anglesos havien
consumat la seva traïció als compromisos signats l’any 1705. Com diu Albareda,
els anglesos pagaren ﬁns que es cansaren de pagar, al que es podria afegir que
Anglaterra ja havia aconseguit el que volia i que l’havia portat a donar suport a
l’arxiduc arrossegant a Catalunya a una guerra devastadora, quan només volia
la defensa de les constitucions i privilegis.
Starhemberg deixava Barcelona el 27 de juny de 1713 i Catalunya es trobaria
lliurada a la seva sort. El 30 de juny, els tres comuns convocaven la Junta de
Braços per decidir la resistència o la capitulació.
45 J. Buyreu Juan, «El Tractat d’Utrecht» op.cit. Vol III, p. 84-87.
46 J. Buyreu Juan, op. cit. Vol III, p. 96-97.
47 Vegeu el seu article en aquests mateix volum.
48 Josep Campmany, op. cit. p. 5.
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A la Junta no hi assistiren tots el convocats: Antoni de Móra i de Xammar sí que
hi assistí, però Josep Móra i Solanell en aquella data era a Corbera. El dia 20
de juny pagava els guixaires que treballaven en les guixeres. El dia 24, festa de
Sant Joan, llogava la caseta al costat de l’hostal a un pastor i la seva dona.49 El
27 de juny ordenaria al seu procurador, Tomàs València i Regàs, perquè «en el
seu nom voti en los negocis del Parlament del dia 30 de juny». Signaven com
a testimonis Joan Anducas i Josep Mata, agricultors de Corbera.50 El 3 de juliol
llogava una part de caseta que abans era l’estable d’en Valls, a Felipa Roca, per
4 lliures l’any.51
Sobre aquest tema hem trobat contradiccions. Francesc Castellví dóna una llista dels cavallers de Barcelona que després de la Junta de Braços van abandonar
la ciutat «a ﬁn de manifestar habían sido de dictamen contrario a la defensa».52
Entre ells hi apareix Josep Móra i Solanell, senyor de Corbera. No sabem si en
l’últim moment es veié obligat a assistir-hi; és possible que el seu germanastre,
defensor aferrissat de la resistència,53 hi tingués alguna cosa a veure, però en
aquest afer no s’ha de desestimar que Josep Móra tenia en aquell temps uns 70
anys, edat força avançada per fer un viatge d’anada i tornada a Corbera mentre
se celebraven les deliberacions de la Junta de Braços, ja que la Junta de Braços
no va tancar les converses ﬁns al 9 de juliol. Per Sant Jaume, el 25 de juliol, un
dia després que el duc de Pòpuli posés setge a Barcelona, Josep Móra era a
Corbera.54 A la vista dels documents, ens decantem per creure que Josep Mora
no es va moure de Corbera i que en el seu nom va actuar el procurador Tomàs
València i Regàs.
El 2 d’agost ven vi vell a Salvador Canals, de Martorell, que se l’emportaria al
llarg de la setmana. Encara a ﬁnals d’agost passava comptes amb el masover
Bogunyà. Una altra nota sobre el delme dels porcs porta data del 25 de setembre i sembla que fou l’última de l’any.55

49 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal van tenir accés als arxius de la Baronia i als llibres de rendes de Josep Móra i Solanell . En aquestes llibretes el baró, a més de la comptabilitat, portava una mena de diari on anotava els esdeveniments que a ell li interessava fer
constar, potser era un home previngut, perquè moltes vegades les seves anotacions són tan
lacòniques i minses que fa la sensació que omet més del que expressa. La notícia del 24 de
juny es troba en la pàgina 165 de l’obra citada.
50 Josep Maria Riera Bagué, en el seu llibre Documents de la Història de Corbera de Llobregat,
nota 11, p. 252, diu que el document es troba a l’arxiu parroquial de Corbera. B-1-10. Man.
1693-1749, foli 62.
51 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op.cit., p. 166.
52 Francesc Castellví, op. cit. vol. III, p. 708.
53 Francesc Castellví, op. cit. vol. III, p. 709-711.
54 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op.cit., p. 166.
55 Jaume Codina i Josep Fernández Trabal, op.cit., p. 166.
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La contribució de les «quinzenades»
La decisió de Barcelona de mantenir la resistència al setge va provocar l’ira de
Felip V, que s’ho va prendre com una qüestió personal, considerant els catalans
que es trobessin amb les armes a la mà com a traïdors i culpables del crim de lesa
majestat, i per tant, condemnats a mort sense judici i passats per les armes.56
En aquest context, arribava l’hivern i calia hivernar les tropes a Catalunya; 123
batallons i 103 esquadrons per mantenir. El marqués de Pòpuli ordenà que la
despesa fos a càrrec del territori a partir del 10 de desembre de 1713. L’impost
es cobrava cada quinze dies, i equivalia al cost de les racions que consumia cada
soldat. Era ben conegut que el rei no podia establir nous impostos sense l’acord
de les Corts, però el que va indignar la població va ser que el cobrament de la
contribució fos assignat a destacaments de soldats que practicaren tot tipus
d’abusos, coaccions, vexacions i conﬁscacions de béns ﬁns a satisfer la quota
deguda. Molts pobles es veieren obligats a contreure deutes per fer front al pagament i evitar les represàlies que s’aplicaven sense contemplacions.57
L’aixecament espontani produït a Vilafranca quan les autoritats no volgueren pagar el tribut fou seguit per Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Claramunt,
Castellví de Rosanes i Corbera.58 L’endeutament, la pressió de l’exèrcit i els abusos dels soldats detonaren l’alçament a Corbera i a d’altres pobles i viles.
L’encarregat d’emprendre les operacions de càstig contra els pobles revoltats i
les partides de voluntaris i sometents, que fustigaven les tropes ﬁlipistes, fou el
brigadier Diego González, que des de Barcelona es dirigí cap a Vilanova el 21 de
gener de 1714. La consigna rebuda era sembrar el terror.59 Diego González amb
un nombre aproximat de 2.500 soldats des de Barcelona es dirigiria cap a Vilafranca, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, la Pobla de Claramunt ﬁns a
Igualada. D’acord amb la política de represàlies per crear el terror i descoratjar
la resistència, va aplicar indiscriminadament el «diezmo de horca».60
D’altra banda, el 30 de desembre sortien de Barcelona Miquel de Sanjuan amb
patent de coronel de fusellers,Josep Canet, Pau Comelles i Francesc Forès i 40
soldats per organitzar la defensa del Garraf i l’Ordal ﬁns a Igualada. En arribar al castell de Castellví, on s’havia produït un aixecament per l’assassinat de
Jaume Maurici i Jaume Barbé de Martorell, el fortiﬁcaren. El 8 de gener des de
Martorell hi hagué un intent de prendre el castell, que va ser desbaratat.61
56 J. M. Torras Ribé, Felip V contra Catalunya. B. 2003, p. 103.
57 J. M. Torras Ribé, op. cit., p. 82.
58 Tot i que diferents historiadors (Albareda, Torras Ribé) parlen de l’aixecament, Corbera estaria pagant les quinzenades ﬁns al 5 de maig de 1714, quan el Consell de la vila va d’haver
de prendre un censal de 313 lliures al rector i obrers de la parròquia segons documents
trobats a la rectoria. Josep Maria Torras Ribé, op. cit. p. 352.
59 Josep Maria Torras Ribé (2003) Felip V contra Catalunya, Barcelona, p.103.
60 Josep Maria Torras Ribé, op. cit. p. 94, 95, 103.
61 F Castellví. Narraciones históricas, Vol. III, p. 382.
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Figura 2. Ruïnes
del castell de Castellví de Rosanes,
sobre el penyasegat
de roca roja. Foto:
Ricard Balló.

Per evitar una acció com la de Castellví, els ﬁlipistes van ocupar el castell de
Corbera amb un contingent de 70 soldats escortats per 150 cavalls que van
sortir de Martorell. La infanteria ocupà el castell sense trobar resistència el
mateix dia 13 de gener.62 De ben segur que els corberins havien cercat refugi a
les muntanyes com altres vegades.
El coronel Sanjuan i el tinent coronel Roca, assabentats del que havia passat a
Corbera, deixaren una guarnició de 35 homes a Castellví i el 14 de gener a trenc
d’alba arribaren a Corbera, posant setge al castell 60 fusellers i 460 pagesos de
la zona. Incendiaren les portes per tal de forçar la rendició, però els assetjats
continuaren defensant la plaça ﬁns que a les 3 de la tarda del mateix dia 14 van
fer una crida. Sanjuan no va acceptar cap condició, només els va oferir «la vida».
En el setge, els paisans perderen 38 homes amb els ferits, i els assetjats, 17. Per
tal d’evitar la reacció del comandament de Martorell que tenia presoners austriacistes, Sanjuan envià un missatger per comunicar que si prenien represàlies
contra aquelles persones, ells penjarien els que havien rendit el castell.63
Diego González, que en el seu camí des de Vilafranca marcat per un rastre de sang i foc havia passat de llarg de Corbera, quan arribà a Martorell
l’acompanyaven les seves tropes intactes, ajuntant-se 3 destacaments. El
21 de gener, González, seguit per Francesc Junyent i Josep Junyent, portant
de guia Lluís Faura, clergue, Gabriel Soler, Josep Caspera i Felix Payret, emprengueren el camí del castell de Castellví, amb 2.300 soldats i 300 dragons.
El castell només estava defensat per 35 homes i uns 60 civils, però la seva
situació sobre penya-segats no facilitava l’accés. Els assetjats es dividiren per
defensar els punts més febles, manats per Josep Canet. A les dones i als nens
els feren refugiar a l’interior de l’església.64
Les dones, quan començà el foc, es resistiren a estar amagades i van sortir a
llançar pedres i carregar les armes. Els assetjats, tant homes com dones, es
62 F. Castellví, op. cit., p.382.
63 F. Castellví, op. cit., p.383.
64 F. Castellví, op. cit., p.383.
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defensaren com pogueren, i quan s’acabaren les municions, tiraren tal quantitat
de pedres que per quatre vegades feren retrocedir els assetjadors. No hi hagué
manera de trobar un punt per on rendir la fortalesa. La companyia de granaders
que intentaren arribar ﬁns a la porta es van quedar pel camí, la majoria dels
soldats i el comandant morts. Un altre intent d’escalar per la part dels corrals
fou advertit per les dones, i reberen tal pluja de pedres que no els va permetre
aconseguir el que pretenien.
La lluita s’aturà a les 4 de la tarda. A la nit, Antoni i Josep Canet, amb l’aprovació
dels que quedaven al castell, van decidir demanar ajut a Corbera. Però sense
municions, les 64 persones, entre homes, dones i nens, no podien esperar el dia i
ser altra vegada atacats, i començaren a despenjar-se per la part del darrere del
castell, un penya-segat tan abrupte que en l’acció moriren tres dones, un home i
un noiet. Al castell van quedar-hi Josep Canet, ferit, tres dones velles i els nens.65
Diego González, desconﬁant de poder rendir el castell, havia enviat en el recés
a demanar al duc de Pòpuli 1.000 homes i 4 peces d’artilleria, i a Vilafranca 400
homes. El duc de Pòpuli va donar consentiment que es posessin en marxa.
A trenc d’alba del dia 22 de gener, una de les dones velles que havia quedat al castell obrí les portes donant avís que entressin. En un principi no s’ho van creure.
Era ja molt entrat el matí quan els assetjants entraren al castell. Les baixes
per part dels assetjadors foren nombroses, 360 entre morts i ferits. L’endemà,
22 de gener, el castell de Castellví va ser demolit amb 2 roves de pólvora.66
El deﬁnitiu enderroc del castell de Corbera
No sabem com va viure Josep Móra des del 19 de juliol de 1714 quan va passar
comptes amb el seu masover ﬁns a la capitulació de Barcelona. És possible que
s’hagués amagat i estigués al darrere de les gestions que es van fer amb la seva
esposa per a la demolició del castell. El 31 de gener de 1714, des de Martorell,
Maria de Móra i Sagrera rebia una carta en què, per ordre del duc de Pòpuli, se
li donava pressa perquè destruís el castell, tot considerant que ni el castell de
Corbera ni el de Castellví podien estar en poder dels paisans per la seguretat
del trànsit per Martorell on hi havia el dipòsit de proveïment de l’exèrcit assetjador.67 De fet, Pópuli no feia altra cosa que complir l’ordre de Felip V donada l’any
1713: «que se derriven y demuelan todas las murallas de los lugares, y castillos y
casas fuertes de Cathaluña, que puedan servir d’abrigo a los malintencionados y en
caso de guerra a los enemigos».68
L’advertiment no admetia demores. En el mateix escrit amenaça que, en cas de
no fer-ho amb promptitud, faria cremar les cases i acabava dient: «estoy enterado del mal obrar de todos los vezinos de ese lugar».
65 F. Castellví , op. cit., p.384.
66 F. Castellví , op. cit., p.384.
67 Salvador Sanpere Miquel (1905) La ﬁ de la nació catalana, B. 1905, p. 306.
68 Josep Maria Torras Ribé, op. cit. p. 234.
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Figura 3. Fotografia de principis de segle XX en què
s’aprecien les ruïnes de l’enderrocat castell de Corbera. Font: Arxiu del CECBL.

Al cap de pocs dies, el 5 de febrer, el duc de Pòpuli tornava a escriure a Maria
Móra i Sagrera, donant-li consentiment perquè la demolició fos pagada per ella
però a la major brevetat possible «necessitant minadors que jo li enviaria». El to
de les cartes adreçades pel duc de Pòpuli a l’esposa de Josep de Mora mostren
un respecte i consideració en el negoci de la demolició del castell de Corbera (tot
el contrari del que es va fer amb el castell de Castellví), que ja dóna una pista de
per on anaven les ﬁdelitats del baró, al contrari del seu germanastre, el sergent
major Antoni de Móra i Xammar, que amb la capitulació de Barcelona va haver
de marxar a l’exili a Viena.
Josep Móra es torna a fer visible el 19 de març a Corbera, quan ja deuria viure
a la casa de Santa Magdalena. No fa cap referència a la demolició del castell en
les llibretes de comptes, només anota que efectuà lliurament de gra als jurats
locals i que li devien diners a compte de les collites.
El 22 d’abril fa esment de quan «hi foren els sometents i de quan pujà la companyia de granaders després de ser fora el voluntaris». El 26 d’abril deixa nodrissos a guany, amb una nota sobre «els que em deuen blat a pagar a la collita». I
uns comptes ﬁnals amb el masover Bogunyà que li entrega parts dels delmes
de blat. També l’hi trobem fent aquesta tasca el 17, el 18 i el 19 de juliol.69
Tot i que Josep Móra i Solanell només fa un escadusser esment sobre la falta de
recursos i l’endeutament dels veïns de Corbera, el 5 de maig de 1714 es reuniren
a la parròquia de Corbera el batlle, Josep Planas, els jurats Miquel Bayona i Josep Armengol, el pagesos Josep Canals, Josep Llopart, i el consell de la vila, per
manllevar 313 lliures al rector i obrers de la parròquia, creant un cens que els
habitants havien de pagar cada 5 de maig sota amenaça de saqueig de les cases.
Al cap de pocs dies, el 22 de maig de 1714, la situació seria crítica. Els soldats
s’havien presentat a Corbera pel cobrament de les quinzenades i en les arques
del municipi era insostenible. Fins aquell moment havia estat Josep Llopart qui
69 Jaume Codina, Josep Fernández Trabal, op. cit. p.166.
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s’havia fet càrrec del pagament de les quinzenades, subministrant «carn per lo
consumí de les tropes que van transitant y detenintse en el mateix lloc i terme
de Corbera a ocasió del dit citi que vuy de present se troba en la ciutat de Barcelona per las armas del Rey Nostre Senyor [...] consumida y gastada desde el mes
de gener pròxim passat ﬁns lo dia present, que junta de 240 lliures».
La quantitat que s’havia assignat a Corbera pel manteniment de l’exèrcit ﬁlipista
era de 268 lliures 16 sous.
«lo valor de 48 dobles, la qual quantitat deu pagar dita universitat de Corbera
per redimirse de la pena comminada de ser saquejat y cremat lo dit lloch, a
ocasió delque trobantse la dita universitat falta y destituïda de tots medis per
a complir del dit compromís de poder pagar al dit Llopart per redimir lo dit
lloch de semblant desgràcia, perçó oferi dita universitat per poder satisfer a
dit Llopart las ditas quantitats, vendres i crearli el present censal aque condescendit lo dit Llopart, asis s’acorde crear el cens de pensió annual de 25
lliures 17 sous preu que el present censal son 517 lliures moneda Barcelona.
Jo Josep Armengol Batlle del present lloch dona autorització amb la seva
autoritat, la del Senyor de dit lloch».70

El 15 de setembre de l’any 1735, quan Josep Móra i Solanell ja havia mort (1719),
encara no s’havien acabat de pagar els censals, i l’ajuntament de Corbera presentà una consulta a la Reial Audiència.
«Los regidores del lugar de Corbera, en atención a haver resuelto los vezinos
imponerse voluntariamente un treynteno de frutos, para de su producto redimir
dos censales que tomaron por la Real Contribución de Quinzenadas de los años
mil setecientos y treze y mil setecientos y catorze, y pagar las pensiones venzidas, [piden] se mande contribuhir a dicho impuesto a los terratenientes, por
comprehenderles también el pago de dicho servicio, y ser beneﬁcio común el
eximirse de los estragos de la guerra».71

L’últim intent fallit de socórrer Barcelona
Berwick tenina constància que el marquès de Poal tenia intenció d’entrar fos
com fos a Barcelona, per socórrer els assetjats, i va donar ordre el dia 21 d’agost
que sortissin al matí el marquès d’Arpajón amb 5 batallons i 200 homes a cavall.
En arribar a Molins de Rei, va saber que Poal havia sortit d’Olesa cap a Terrassa
al front de 3.000 homes. Per impedir el pas de Poal, el marquès d’Arpagon li va
presentar batalla i va aconseguir fer retirar Poal ﬁns a Mura.
Poal, sabedor de la necessitat en què es trobava Barcelona, va escriure als consellers que el dia 24 enviaria un destacament per entrar a la Ciutat, comandat per Brichfeus, i demanava que se’ls esperés a Santa Maria del Port. Però
Brichfeus va topar amb una guàrdia de fusellers, al pla del Papiol, el dia 25
d’agost. La sorpresa va provocar la desbandada de molts dels voluntaris que
l’acompanyaven que fugiren per les muntanyes.
70 Josep Maria Riera Bagué, op. cit. p. 353-354.
71 He d’agrair aquesta informació a Josep Maria Torras Ribé. ACA, Real Audiencia, Consultas,
reg. 156nn., f. 125v.-126, 15 de setembre de 1735.
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Brichfeus va prendre la decisió de dirigir-se cap a Corbera després de reagrupar els soldats, sometents i fusellers que no havien fugit. A Corbera es va trobar
amb Martín Zubiría Olano, ajudant reial del Reial Exèrcit de Carles III, que en
aquell moment servia d’ajudant de Villarroel, a qui va relatar el que havia passat. Li comunicà que es quedaria a Corbera esperant ordres, però donà el seu
parer que seria millor baixar ﬁns a Castelldefels i embarcar, amb la qual cosa
s’asseguraria l’entrada a Barcelona i no demorar la sortida perquè es malﬁava
de la qualitat de la gent que portava amb ell, amb aquesta preocupació dirigí un
escrit als consellers explicant la situació.72
«Habent arribat en est lloch, he encontrat al Ajudant Real [es referia a Martin
de Zubiria ] del Excel·lentíssim Señor Comandant General, y Josep Ribera,
y habentse conferit aquell ab lo Marquès, á estas horas queda enterat per
mon avís del succehit, y nos mantindrem en estos paratges, aguardant orde
de Vostra Excel·lència sobre lo que dega obrar, pero desitjós de tenir un bon
succés, previnch à Vostra Excel·lència que si fos dable embarcar la gent de
peu en las costas de la part del Castell de Fels, se aseguraria la entrada, que
queda arriesgada per la cualitat d’esta gent, pero en tot, quedo resignat als
apreciables ordes de Vostra Excel·lència à qui conserve sa Divina magestat
ab tot aument los molts anys que ha menester.
Corbera, 26 agost de 1714
Acabant d’escriure esta, he sabut que un destacament enemich se habia
apostat à la entrada de nit en lo Pla de Papiol, y per ser à tal hora ignoro son
número, me quedaré observant·lo y mantenint·me lo que me permete la forsa.
Sia besada la mà de Vostra Excel·lència, son mes reconegut obligat servidor.
Pedro de Brichfeus
Als Excel·lentíssims Senyors Concellers de la Ciutat de Barcelona».73

Assabentat Poal per Martín Zubiría, des de Corbera, del fallit intent de trencar el
setge de Barcelona, es va reunir amb la gent que li quedava a Capellades. El 29
d’agost de 1714 celebraren un nou Consell de Guerra, amb el coronels Busquets
i Mitjans i Brichfeus. També hi participaren l’ajudant reial Martín Zubiría i Salvador Lleonart, que també havia enllaçat amb l’exèrcit exterior; allí acordaren que
intentar novament una incursió a Barcelona no era factible.74
72 Salvador Sanpere Miquel, op. cit. p. 477. La carta íntegra la publica Agustí Alcoberro Pericay (2002) L’exili austriacista ( 1713-1747), Lleida, Ed. Pagès, vol. II, p.394.
73 Martín Zubiría, va tenir el càrrec de governador de Martorell l’any 1706. Obtingué patent
d’ajudant reial l’any 1708. Agustí Alcoberro Pericay. (2002) L’exili austriacista ( 1713-1747),
Lleida, Ed. Pagès, p. 109. Pel juliol de 1714, formava part de la Plana Major de l’Exèrcit de
Catalunya a les ordres de Villarroel. Francesc Castellví. Narraciones Históricas. Vol. III. p.
695. L’11 de setembre Castellví el cita com a ferit (op. cit. V. IV, p. 354). Segons Alcoberro
(op. cit. p. 109), va estar a la presó ﬁns el 1716, va passar a Roma i d’allí a Viena. També hi ha
confusió sobre el seu lloc de naixement. Castellví diu que va néixer a Tortosa (vol. III, p. 702),
Agustí Alcoberro i Albert Garcia Espuche coincideixen a situar el seu naixement a Navarra,
mentre que en els arxius de la Kriegsarchiv de Viena consta com a català. Recentment,
Albert Sánchez Piñol ha publicat una novel·la de ﬁcció, Victus, amb el personatge de Martín
Zubiría com a protagonista.
74 Salvador Sanpere Miquel, op. cit. p. 477.
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Després d’hores de discussió, acordarien que ni pel nombre d’efectius disponibles, ni per la «qualitat d’aquella gent», no era possible l’operació de portar
socors a Barcelona, afegint: «y per disposició de l’Altíssim crech que no arribat
el dia que tots esperàvem feliç». Amb aquestes paraules Poal es donava per
vençut i la causa perduda.75
L’11 de setembre, una Barcelona famolenca, malalta i esgotada capitulava. Les
conseqüències immediates de la capitulació foren brutals, represàlies, més
allotjaments, segrests de béns, execucions sumàries. Felip V es va mostrar implacable amb els catalans.76
Josep Móra i Solanell, col·laborador del superintendent José Patiño
Enmig del caos de la repressió, he intentat seguir el rastre de Josep Móra i
això ens porta a ﬁxar-nos en l’omnipotent superintendent de Catalunya José
Patiño. Per ordre seva, un tramat de decrets que conformarien la Nova Planta
comencen a ser aplicats des del primer moment de la rendició. José Patiño, amb
carta blanca per actuar, embarga tots els ingressos i propietats de la Ciutat. Una
vegada fet l’inventari, el 19 de setembre de 1714, la Taula de Canvis passa a ser
un mer instrument bancari, i deixa d’estar sota la direcció i vigilància del Consell de Cent i associada a l’erari comunal. El cas és que José Patiño es va ﬁxar
en ell, un comerciant acabalat que havia estat un dels cònsols de Mar, visitador
del general i diputat, cosa que garantia el seu valer en el món del comerç, i bon
coneixedor del tramat ﬁnancer de la Ciutat.77
L’any 1715, pocs mesos després d’acabada la guerra, Patiño nomena quatre administradors, tots mercaders opulents per a la Taula de Canvis, i un dels quatre
és Josep Móra. Quan Patiño és atret per altres ocupacions de més ampli abast i
deixa la Superintendència de Catalunya, el seu successor Pedrajas ja no inspirava el mateix respecte als magistrats de la Reial Audiència, i aquests s’aboquen
implacablement contra les persones i col·laboradors de Patiño, sobretot als que
havia lliurat l’administració de la Taula de Canvis, per tal de descobrir antecedents
carolins. Un a un són investigats. Josep Móra va ser considerat sospitós i obligat
a dimitir l’any 1717, i els altres tres administrador seguiren la mateixa sort.78
L’any 1719 mor Josep Móra i Solanell a Corbera, quan el Decret de Nova Planta
havia posat ﬁ a una desesperada defensa de les llibertats, privilegis i prerrogatives dels catalans que els antecessors havien aconseguit a costa de molta sang.
La baronia continuaria sota la jurisdicció senyorial. La guerra de Successió només va signiﬁcar per als senyors feudals una retallada de les seves competències en l’àmbit judicial. El règim feudal continuà ﬁns a ser abolit per les Corts
de Cadis el 1812.
75 Salvador Sanpere Miquel, op. cit. p. 477.
76 Josep Maria Torras Ribé, op. cit. p. 235.
77 Joan Mercader (1985) Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62. p. 241.
78 Joan Mercader, op. cit. p. 368.

86

La guerra de Successió a Olesa de Montserrat. Els fons
parroquials com a font de recerca, recuperació de la
memòria i recreació històrica: la festa dels miquelets
Xavier Rota i Boada, Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat, L’Arrel Acció Cultural
Introducció
La incapacitat del Comú de la Vila d’Olesa per pagar el donatiu al rei i fer front
a les despeses de la guerra va comportar l’allotjament sovintejat de regiments
aliats. Soldats portuguesos, ﬂamencs i germànics van conviure intensament entre els olesans durant llargues estades. Els complets fons documentals d’Olesa
de Montserrat permeten endinsar-se en el coneixement de les problemàtiques
econòmica, política, social i sanitària que van marcar la vida quotidiana de la vila
en el transcurs de la Guerra.
D’altra banda, al llarg de l’any 1714, el coronel Antoni Desvalls i de Vergós va
servir-se de la favorable situació geogràﬁca i els recursos de la vila d’Olesa per
convocar Consell de Guerra i deliberar amb els seus coronels sobre una qüestió
que podia incidir en la ﬁnal consecució de la guerra. La missió, demanada en
sengles cartes codiﬁcades trameses pels consellers de la ciutat de Barcelona,
esdevé el darrer sospir en l’intent a la desesperada d’introduir homes dins el
«cap i casal» i poder així seguir resistint el setge. Olesa va ser testimoni d’una
gesta a ultrança.
La sinergia de diferents disciplines entorn de la recuperació de la memòria històrica permet a la societat d’avui reviure la intensitat d’aquells moments.
L’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat, objecte de recerca
Els complets fons documentals històrics de la vila d’Olesa de Montserrat permeten endinsar-se en el coneixement de les problemàtiques econòmica, política, social i sanitària que van marcar la vida quotidiana de la vila en el transcurs
de la guerra de Successió. L’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat (APOM) així
com l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat (AHMOM) i d’altres fons
documentals patrimonials, conserven aquest llegat.
Els arxius parroquials són, tot i conformar avui en dia el gros dels arxius eclesiàstics, un dels grans desconeguts tant en el món de l’arxivística com en la societat civil. La naturalesa dels seus orígens, la tradició i el desconeixement han
creat una dura crosta pel que fa a camps tan diversos com l’accés i consulta, la
conservació o el mateix estudi dels fons que contenen. En molts casos, al llarg
de la història els arxius parroquials han sofert pèrdues, dispersió, destrucció i
trasllats de documentació sovint relacionats amb l’escassetat de mitjans amb
què han comptat les parròquies.
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L’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat (APOM) és la institució encarregada
de classiﬁcar, ordenar i conservar el fons documental creat al llarg dels segles
per la parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat. El pas ﬁnal de tot aquest
treball intern és la comunicació, és a dir, posar el fons documental al servei de
la mateixa institució parroquial, de l’investigador i de la resta de la societat.
La informació localitzada majoritàriament en els llibres de baptismes, matrimonis i òbits de l’APOM ens ajuden a aprofundir en l’estudi de l’estratègia i el
moviment de tropes en terres montserratines. Al llarg de la guerra de Successió
diferents regiments de l’exèrcit austriacista van prendre posicions a Olesa de
Montserrat per la protecció que oferia el castell, la vila més o menys closa i la diﬁcultat d’accedir-hi (zona muntanyosa a llevant i riu cabalós a ponent). Al mateix
temps Olesa oferia contacte visual sobre Esparreguera, Martorell i la conca del
Llobregat, i quedava a mig camí entre Barcelona, Manresa, Igualada i Terrassa.
Aquests documents són una interessant font per a l’estudi de la situació dels exèrcits aliats en la rereguarda: els campaments, l’allotjament, l’aprovisionament i
la relació amb la població civil. Baptismes, matrimonis i defuncions s’esdevenen
entre la població olesana i l’exèrcit. En un dels casos documentats a l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat l’exèrcit alemany i austríac roman més de mig any
acampat (entre maig de 1711 a gener 1712). A partir de 1709 els exèrcits austriacistes situats a Catalunya patiran una climatologia adversa que aguditzarà els
problemes d’intendència dels exèrcits i augmentarà la conﬂictivitat entre aquests
i els pagesos de la ruralia. Pel juny de 1710 les tropes borbòniques van atacar els
magatzems de queviures i les rutes de comunicació que els austriacistes havien
establert a la rereguarda, entorn d’Igualada i Calaf. La reacció austriacista va
ser una important contraofensiva que va dur a la recuperació d’Aragó. La rereguarda aliada va retrocedir ﬁns a posicions montserratines, i van utilitzar Olesa
com un més d’aquests punts de suport, que també serà aproﬁtat per recuperarse de les batalles de Brihuega i Villaviciosa (desembre de 1710). Entre setembre
i desembre de 1711 la posició de suport olesana segurament també va ajudar
durant la batalla de Prats de Rei a deturar l’avanç de les tropes borbòniques.
Dins d’aquesta societat en guerra la documentació que ens ofereix l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat també aporta informació al fet militar femení: la
dona soldat. Les referències documentals ens presenten les defuncions, anotades en jornades diferents, de tres soldades alemanyes.
L’estudi aprofundit, comparatiu i contrastat de la documentació pot apuntar que
aquestes dones no eren simples acompanyants de la tropa sinó que presumiblement podrien haver jugat dins l’exèrcit un paper actiu militarment parlant.
L’escassetat de fonts documentals que continguin el fet militar femení fa prou
rellevant la documentació olesana al respecte.
El present estudi parteix de la publicació Memorial 158. Olesa als defensors de la
llibertat (1705-1714) i centra la seva atenció en la divulgació de la documentació
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Figura 1. Vista aèria d’Olesa de Montserrat. El fet d’estar situada al marge esquerra
del riu i apartada del camí reial va facilitar que es convertís en un important centre
d’operacions militars durant la guerra de 1713-1714. Imatge: Ajuntament d’Olesa
trobada a l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat,1 abandonant estadístiques,
batalles i pactes de la gran història i posant noms i cognoms a les persones que
van viure en primera persona la guerra a Olesa.
La guerra de Successió, a través de la documentació olesana
Després d’un minuciós estudi de buidatge i transcripció vam quantiﬁcar en 158
les víctimes militars de la guerra de Successió,2 registrades al Llibre d’Òbits
núm. 5 (1683-1737) de l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat.3 La identiﬁcació
d’aquestes morts va ser quasi completa pel que fa a la seva nacionalitat, però
cal destacar que, dels 158 soldats, només en va quedar anotat el nom de catorze.4 Aquesta signiﬁcativa manca d’informació va ser localitzada únicament en
1 Quadern editat l’any 2008 dins la col·lecció de monograﬁes locals Quaderns d’Olesa, impulsada per l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat amb el suport de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat.
2 Xavier Rota Boada (2010), Memorial 158. Olesa als defensors de la llibertat (1705-1714), Olesa
de Montserrat: Ajuntament.
3 APOM. SAC-25, D5.
4 Vegeu «Annex 1. Òbits militars de la guerra de Successió a Olesa de Montserrat».
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el cas dels soldats alemanys dels quals, del total de 142 registrats, només n’ha
restat la referència onomàstica de quatre.
La documentació municipal i parroquial conservada a la vila d’Olesa de Montser-rat constitueix un reﬂex del que va succeir en la política i la societat catalana al llarg de la guerra de Successió a Catalunya.5
Olesa va contribuir en els donatius al rei Felip V aprovats per les Corts catalanes
de l’any 1701-1702 així com també en els de l’any 1705,6 pagament debatut i
aprovat pel Consell de la Vila el dia 1 de maig de 1705. Dos dies més tard es produïa l’aixecament austriacista a la ciutat de Vic, el 17 de maig de 1705 se segellava el Pacte dels Vigatans a l’ermita de Sant Sebastià de Santa Eulàlia de Riuprimer i el 20 de juny de 1705 es refermava l’aliança militar internacional entre
Catalunya i el Regne d’Anglaterra amb el Tractat de Gènova. Catalunya entrava en
la guerra i ho feia defensant la casa dels Habsburg. Els partidaris d’un i de l’altre
costat varen començar a buscar suports entre els pobles i viles del Principat.
El virrei Francisco Antonio Fernández de Velasco va trametre un imprès contra lo
moviment de Jaume i Francesc Puig i Sorribes, pare i ﬁll de Peraﬁta, i Carles de
Regàs i Antoni de Cortada, ambdós de Manlleu, tots ells cabdills vigatans, perquè
«continuen en sa obstinació, procurant sublevar i mancomunar vers si els llocs i
pobles del paratge de Vic».7 El 26 de juliol de 1705,8 el Consell de la vila d’Olesa
va rebre carta del Sr. Diputat, encara ﬁdel al govern borbònic del moment, demanant aixecar el sometent i anar a Granollers, sol·licitud que el Consell respongué l’endemà enviant-hi 10 homes amb tot el que haguessin de menester.
El torn austriacista va arribar el 29 d’agost de 1705,9 dia en què el Consell de
la vila d’Olesa va rebre una carta d’Antoni de Peguera, signatari del Tractat de
Gènova i austriacista de primer moment, demanant l’obediència de la vila per
a l’arxiduc Carles. El Consell ho va acceptar i l’1 de setembre de 1705 el batlle
Josep Viladoms, el jurat en cap Pau Matas Vallcorba, el jurat segon Francesc
Ribas, els senyors síndics i el Reverend Pare Francesc, vicari de la vila, van anar
personalment a donar obediència davant Carles d’Àustria.
Al llarg del mes de setembre de 1705, el Comú d’Olesa va rebre sengles missives demanant el suport austriacista en la conquesta de Barcelona i del castell
de Montjuïc. El 5 de setembre de 1705 es va rebre una carta de Carles d’Àustria
5 El pas de la guerra de Successió per Olesa de Montserrat ha estat documentat per Carles
Millàs i Xavier Gual en l’obra Olesa de Montserrat en època dels Àustria. Demograﬁa i societat, publicada l’any 2002 per Publicacions de l’Abadia de Montserrat dins la Col·lecció Vila
d’Olesa. Aquest intens i complet treball desgrana un per un tots els aspectes socials, polítics
i econòmics dels segles xvi al xviii.
6 AHMO, Llibre d’Actes IV.
7 AHMO. Capsa 78. Impresos, 1705.
8 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 92.
9 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 93.
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demanant tots els cavalls i rossins de propietat dels habitants d’Olesa.10 El 10
de setembre de 1705 es va rebre una carta del mariscal de camp Georg von
Hessen-Darmstadt, el Príncep Jordi, manant enviar totes les carretes, cavalls,
matxos i mules de la vila i terme d’Olesa, davant la seva presència en el camp de
Barcelona, per tal de preparar l’atac a Montjuïc, crida que el Consell va respondre enviant 10 cavalcadures.11 Només 3 dies més tard de la tramesa de la carta,
el 13 de setembre de 1705, el Príncep Jordi, principal conspirador austriacista
contra l’absolutisme borbònic i heroi de la conquesta de Gibraltar de 1704, moria en l’assalt al castell de Montjuïc.
El ﬁnal de la batalla era cada cop més proper i el 15 de setembre de 1705 es
va rebre una carta per part d’Antoni de Peguera manant, de part de Carles
d’Àustria, que els veguers, batlles i jurats «fassen anar tots los homes de sa
jurisdicció ab sas armes a la montanya de Montjuïch per a mantenir los forts
que han guanyat»,12 determinant el Consell de fer-hi anar 40 olesans. El 18 de
setembre de 1705, entre les 3 i les 4 de la tarda, es va desencadenar l’assalt
deﬁnitiu al castell de Montjuïc, en el qual, després de la lluita, les tropes austriacistes acabaren desallotjant les tropes borbòniques, que es retiraren vers
els fossats de la ciutat de Barcelona. El 4 d’octubre de 1705 es va rebre carta
per la qual s’embargava tot el bestiar i es convocava a sometent general per a
l’endemà a les 8 del matí a Montjuïc per a l’assalt ﬁnal a la ciutat de Barcelona,13
que encara restava sota control del virrei Francisco de Velasco. El Consell de la
vila d’Olesa va embargar tot el bestiar i va aportar 30 olesans a la causa austriacista. El mateix dia 5 d’octubre de 1705 la guarnició borbònica de Barcelona
va demanar signar capitulacions, que es varen assolir el 9 d’octubre, passant la
ciutat a control plenament austriacista el 14 d’octubre de 1705. El 22 d’octubre
de 1705 l’arxiduc Carles va entrar a Barcelona de manera oﬁciosa però gairebé
d’incògnit i no va ser ﬁns el 7 de novembre de 1705 que va fer-hi la seva entrada
apoteòsica,14 sent rebut pel Comú de la Ciutat i fent un recorregut pels carrers
del «cap i casal».15 El 28 de novembre de 1705 l’arxiduc va jurar les Constitucions
de Catalunya i va ser proclamat Carles III, comte de Barcelona.
Davant aquest fet, la cort borbònica espanyola va desfermar-se en còlera i la
primavera següent va enviar un potent exèrcit amb 19 batallons d’infanteria i
19 esquadrons de cavalleria comandat pel general René de Froulay de Tessé
10 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 93v.
11 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 93v.
12 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 94.
13 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 94.
14 Maria Antònia Martí Escayol(2006), Cronologia de la guerra de Successió 1705-1714. Comissió Nacional 2014 p. 30.
15 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), La defensa de la terra. Història Militar de Catalunya, Vol III. Barcelona, Rafael Dalmau p. 218.
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i el mateix Felip d’Anjou.16 Del Rosselló van partir vers Girona 21 batallons i 8
esquadrons i encara una ﬂota amb 30 embarcacions va pressionar per mar la
ciutat de Barcelona buscant una victòria ràpida i fulminant.17
Al llarg de l’any 1706 els Diputats de la Diputació del General van demanar repetidament al Consell de la Vila d’Olesa el pagament de 350 lliures en concepte
de donatiu pel servei al rei per sufragar el cost de la guerra.18 El Consell no va
complir amb el seu deure ja que desconeixien d’on treure els diners. Les arques
municipals estaven eixutes, però bé va contribuir quan el 14 de març de 1706 el
rei va demanar 4 soldats a la vila.19 L’exèrcit borbònic avançava ràpidament i el
mateix 14 de març de 1706 ja havia penetrat a territori català. El 31 de març de
1706, arribats a Esparreguera, el comte de Tessé va enviar una carta al batlle
i jurats de la vila d’Olesa demanant portar «quatro mil y quinientas raciones de
pan de a 24 onças, cinquenta quarteras de ordio, avena o espalta» a Esparreguera
amenaçant que «en caso de no dar dichos jurados y baile entero cumplimiento al
presente seran tratados y castigados como reveldes».20 La reacció olesana va ser
proporcional a la por causada per tal amenaça i el mateix 31 de març de 1706
el Consell de la vila va acordar retornar a l’obediència de Felip V.21 L’endemà
el mateix comte de Tessé va demanar al Consell 60 homes a càrrec de la vila.
D’aquests 60 homes, 52 van treballar pel comte de Tessé per espai de 4 dies
mentre que els altres vuit, juntament amb el sotsbatlle, estigueren «ab dit Exercit Enemich» al camp de Barcelona durant 35 dies.22 El cost de les 4.500 racions
de pa (que acabaren sent 9.000), les quarteres de gra així com el sou dels 60
homes fou tant gran que va ésser recollit en el document Memorial del que ha
gastat la universitat de la vila de Olesa quant fou de la obediencia de Felip Quint
passant per la vila de Esperaguera distant una hora lluny de dita vila de Olesa en lo
any 1706 sent jurats Jaume Nadal y Monfar y Joan Pau Matas.23
El 2 d’abril de 1706 Felip d’Anjou amb uns 28.000 soldats es va plantar davant
de Barcelona i el 3 d’abril de 1706 va començar el setge de Barcelona. Per tal
de contrarestar el setge de Barcelona, el 8 d’abril de 1706, de Martorell estant,
l’austriacista Fernando de Silva i Meneses, comte de Cifuentes, va demanar al
Consell de la vila d’Olesa 100 soldats, però el Consell no es va posicionar.24
El setge borbònic va ser un complet fracàs i, preveient la retirada, el 9 de maig
16 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), op. cit., p. 221.
17 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), op. cit., p. 221.
18 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 96 i 98v.
19 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 96.
20 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 11.
21 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 96.
22 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 13.
23 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 14.
24 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 97.
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Figura 2. Portada interior del llibre d’Òbits número 5
(1683-1737) de l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat. Imatge: Xavier Rota

de 1706 el Consell de la vila d’Olesa, per mitjà d’una carta signada pel jurat Jaume Nadal i Monfar, va posar-se a la disposició del comte de Cifuentes advertint
que «si acasso se ofreciera ocasion que el enemigo retirase por estos parages acudamos a V. Sa. para municiones de polvora y balas para la ocasion para deffender
las armas de nuestro Rey Carlos Tercero que Dios guarde».25 La súplica per part
del Consell de munició de pólvora i bales per «con nuestro anhelo deffender las
armas de nuestro Rey hasta el ultimo vale» és prou contundent.26
El 12 de maig de 1706, Felip d’Anjou va alçar deﬁnitivament el setge de Barcelona. Tal com era d’esperar, l’exèrcit borbònic va retirar-se deixant darrere del seu
pas tots aquells elements que el feien alentir o que havien quedat inutilitzats.
Per aquesta raó, el 19 de maig de 1706, Pau Boxedas, agutzil de l’auditor general, enviat per ordre del Generalisim Peterbuch (Charles Mordaunt, Lord Peterborough, comandant en cap de l’exèrcit de terra per lluitar contra les tropes de
Felip d’Anjou) va personar-se davant Josep Viladoms, batlle d’Olesa, i els jurats
Jaume Nadal i Monfar i Joan Pau Matas, per demanar-los «que li entregassen
alguns despoyos que el Enemigh dexà en la vila de Esperaguera y alguns particulars de dita vila de Olesa havien comprat».27 El batlle i els jurats, «fent las
infrascritas cosas per ordre de sa Magestat Carlos Tercer que Déu guarde», van
anar a la casa Paula Matas, vídua de Francesc Matas, situada al carrer Empedrat
d’Olesa,28 dit també de Barcelona, i hi van trobar «sis rodas de carreta grans, una
roda de carreta petita i dos trosso de sercol de ferro de carreta ab un clau de
ferro de carreta». També van localitzar dos quintars de ferro a la casa del carrer
25 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 12.
26 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 12. La paraula vale té una accepció en llengua castellana, actualment en desús, que signiﬁca el darrer adéu que es dóna a un mort o bé la
ﬁnalització de quelcom.
27 Aquesta cita i les següents del paràgraf, a AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 15.
28 Actualment és el carrer de l’Església.
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de l’església que té Vicenç Bori, quatre arroves i mitja de ferro a la casa de la
plaça que té el ferrer Jaume Viladiu i dues carretes a la casa de Joan Martinella.
La primera referència que apareix entre la documentació de l’Arxiu Parroquial
d’Olesa de Montserrat sobre la guerra de Successió a Catalunya és la defunció
el 9 de maig de 1706 de l’olesà Pau Carreras, pagès, de qui diu que va morir «en
la Armada de Nostre Rei per haver quedat nafrat».29
A aquesta primera referència segueix el testament disposat el 21 de novembre
de 1706 de l’olesà Antoni Casals, pagès, qui després d’encomanar-se a Déu, a la
«humil verge Maria concebuda sens mancha de pecat original en lo primer
instant de son ser, y de Sant Antoni mon patró i advocat, donat que no hi haje
persona alguna en carn humana constituïda que de la mort natural escapar
puga, y ser tant incerta la hora de aquella demana fer testament encara que
ab salud, partint de esta vila de Olesa per lo Exèrcit de Nostre Rey Carlos
Tercer (que Déu guarde)».30

Les fonts parroquials ens aporten informació clara i evident que els soldats no
viatjaven sols, sinó que ho feien amb llurs famílies. Els regiments ﬂamencs i
alemanys documentats eren farcits de dones i nens que acompanyaven la seva
única font d’ingressos que signiﬁcava el sou de soldat del marit. Aquests ﬁlls
de soldats ﬂamencs i alemanys nascuts en el decurs de la campanya militar
apareixen anotats en els llibres de baptismes i en els de defuncions. El primer
d’aquests infants documentat és del 17 de juliol de 1707, dia que mor un «albat
minyona ﬁlla d’un soldat ﬂamenc allotjat en dita vila».31
El 23 de juliol de 1707 va quedar escrit el tracte entre el general Josep Moragues i els olesans Pau Matas Vallcorba, Pau Llimona i Lluís Matas, pagesos de
la vila d’Olesa, els quals van vendre a dit general 3 rossins, un cada un, per 14
dobles moneda barcelonesa, per ordre que donà dit Moragues «en lo any passat
que entregassen a dit a Moragues tots los rossins ques trobassen en dita vila
per servey de sa Magestat (que Deu guarde)».32 Aquests tres rossins van passar
a engruixir el regiment de cavalleria de Josep Moragues, alçat el 15 de novembre de 1705 i reformat el 10 de febrer de 1707.
De l’11 de setembre al 12 de novembre de 1707 s’esdevé el Setge de Lleida amb
el tràgic episodi de la massacre del convent del Roser. Només dues setmanes
més tard, l’1 de desembre de 1707, va quedar registrada la mort a l’hospital
d’Olesa d’un soldat de Lleida que va quedar malalt.33
El 31 de desembre de 1707, el Consell de la Vila es va preparar per allotjar les
tropes austriacistes, segurament part d’un regiment de cavalleria portuguès. El
29 APOM. SAC-26, D5, p. 87.
30 APOM. NOT-92, Testaments, Lligall lletra C.
31 APOM. SAC-26, D5, p. 94.
32 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 16.
33 APOM. SAC-26, D5, p. 97.
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Consell va encarregar al mestre de la vila, cobrant 60 lliures en moneda barcelonesa i la funerària, de fer el repartiment de les cases corresponents als
capitans i cabos triant les cases que són del tall més alt mirant el Llibre de Tall.34
Com que eren aliats, la convivència havia de ser per força cordial, tot i que evidentment el caràcter autoritari militar havia de crear certes tensions. El 14 de
febrer de 1708, el capità allotjat a la vila va demanar al Consell més civada i pa,
sent respost pel Consell, segurament amb més sinceritat que fermesa, que de
civada no n’hi havia i que el pa que restava era per als soldats.
Al llarg de l’any 1708, el problema pel pagament del donatiu al rei va tornar a
omplir de maldecaps el Consell de la Vila. El 19 d’abril de 1708, Carles d’Alemany
i de Bellpuig, nomenat comte aquell mateix any per Carles III, va demanar des
de Martorell el pagament del donatiu al rei. El Consell palesava en les actes
que no sabia d’on treure els diners demanats «per causa dels tants excessius
gastos que ha tingut i cada dia té»,35 però d’Alemany va avisar que si el Consell
no pagava hauria de tenir més soldats allotjats. Potser per començar a afrontar
els allotjaments, la vila va comprar una pallissa.36
Els anys 1708 i 1709 documentem a l’AHMO i a l’APOM la presència de regiments
portuguesos. A l’APOM documentem la mort de Emanuel Méndez,37 que «mor
ofegat en lo riu de Llobregat» el 19 d’abril de 1708.
El dia 4 de maig de 1708 el Consell va rebre una carta de Jaume Vicenç Alemany
i Descatllar, Regent de la Reial Tresoreria, en la qual s’advertia del pas per la vila
d’Olesa de «lo Sargento Major i los Capitans de Cavalls Don Joseph de Ebreu,
Don Gaspar de Saá y Don Leopoldo Enrique ab los oﬁcials y soldats de sas companyies de cavalleria portuguesa del regiment Aavora» en la ruta que els havia
de portar des de Cervera (Segarra) a fer un recorregut ﬁns la Batllia de n’Orri
(Abúcies, la Selva) per Vilamajor, Palau, Plegamans, Palou, Sentmenat, Olesa,
Sant Martí de Sesgueioles, Baronia de Segur i retornar a Cervera.38
Cal dir que en el citat document es destaca que en els allotjaments dites companyies observaran en tot «las Constitucions de Cathalunya». Del 15 de maig
de 1708 és també un altre document de trànsit de tropes, en aquest cas de
Genaro Maturansa,39 alferes agregat del regiment de Palatins del coronel Escomberch (Shönberg), qui anava de Manresa a Barcelona aturant-se a Monistrol
de Montserrat, Olesa de Montserrat i Sant Andreu de la Barca, observant també
les constitucions catalanes.
34 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 100v.
35 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 102.
36 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 104.
37 APOM. SAC-26, D5, p. 98.
38 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 17.
39 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 18.
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El moviment de tropes a Olesa de Montserrat, documentat a bastament per Millàs i Gual,40 no respon sols a l’arbitrarietat de la guerra sinó a la lògica militar
dissenyada per Ramon de Vilana Perles, secretari de Sa Magestat Carles Tercer.
El pagament dels donatius al rei per mantenir l’exèrcit van ofegar l’economia
local ﬁns al punt d’haver d’acceptar, a canvi, l’allotjament de tropes i la participació en el sometent per tal de sufragar els impagaments. Així ho especiﬁca un
imprès tramès i signat per Ramon de Vilana Perles, rebut pel Comú de la Vila
l’any 1708,41 en què es diu que cada home aportat al sometent descomptarà
2 rals per dia del donatiu previst per cada poble. El 30 de novembre de 1708
el capità destinat a Olesa de Montserrat va reclamar com a allotjament una
casa parada amb el seu criat.42 El Consell va decidir allotjar-lo a casa d’Isidre
Bataller, jurat segon, corrent el cost de l’allotjament a càrrec dels propietaris de
cases amb el tall corresponent a capità.
El 24 de març de 1709 el Consell va rebre una carta del Reial Tresorer,43 qui complia
ordres del secretari de Sa Magestat Ramon (de Vilana) Perlas per tal de fer anar a
Masquefa 4 dels soldats de cavall allotjats a la vila. Els 4 soldats van tornar al cap
de 15 dies per rebre altre cop les consignes del Reial Tresorer en el que podia ser
una acció secreta, atès el complet desconeixement de l’acció per part del Consell.
El 20 d’octubre de 1709 es va rebre carta de Rafel Guillams,44 sotsveguer del Vallès, qui escriu per ordre de Fortunat de Parrella, jutge del Consell de Sa Magestat, demanant alçar el Sometent General a Granollers. Davant la crida el Consell
va decidir aportar-hi 10 olesans.
El segon soldat portuguès del qual tenim documentada la mort a l’APOM és
la del noble D. Gerónimo de Ebrèo Ribèro,45 capità de cavalleria, que va morir
malalt el 26 d’octubre de 1709, estant allotjat a la casa de Jaume Llimona, «labrador y ventero de la presente villa de Olesa de Monserrate». Don Gerónimo de
Ebrèo Ribèro va ser l’únic oﬁcial que mor a Olesa, i per la seva qualitat de noble
i oﬁcial també fou l’únic dels 158 soldats morts a Olesa que va ser enterrat dins
de l’església parroquial de Santa Maria d’Olesa de Montserrat, a la Capella de la
Verge del Remei i amb assistència de tota la Reverent Comunitat de Preveres,
segons remarca la seva entrada al llibre d’òbits.
Com a curiositat, i per mostrar l’estreta relació dels soldats i oﬁcialitat en el
transcurs dels allotjaments, trobem l’acta de baptisme d’un dels ﬁlls de Jaume
Llimona i la seva muller Margarida, propietaris de la casa on estava allotjat el
40 Xavier Gual i Carles Millàs (2002), Olesa de Montserrat en època dels Àustria. Demograﬁa i
societat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
41 AHMO. Capsa 78. Impresos (1627 - 1780).
42 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 105v.
43 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 106v.
44 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 107v.
45 APOM. SAC-26, D5, p. 106.
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capità de cavalleria Don Gerónimo de Ebrèo Ribèro. El ﬁll, batejat el 5 de setembre de 1709, va tenir per padrí el mateix capità Ebrèo i per aquesta raó se li van
posar els noms de Geroni Pere Joan.46
Des de ﬁnals de 1709 i ﬁns a mitjan 1710 trobem documentada la presència de
regiments holandesos i ﬂamencs pertanyents a la Companyia del Tinent Coronel Zacharias Cabeljauw (escrit Cabrillon als registres parroquials) i a la Companyia del Coronel Dirk Boudewijn Moulart (escrit Molart als registres parroquials),
ambdues integrades en el Regiment holandès d’infanteria de marina Saint
Amant (escrit Santaman, Santeman, Sentaman o Santiman) de l’exèrcit confederat
austriacista. Aquesta unitat, composta per un batalló, tenia de coronel el general
major Philip Claude Touroud de Saint Amant i era ﬁnançada per la província
d’Holanda, pertanyent a la República de les Províncies Unides (Països Baixos). Va
ser destinada al front de Catalunya l’any 1706 i sabem que a ﬁnals de l’any 1709
era acampada a Olesa de Montserrat, on entre l’octubre de 1709 i l’abril de 1710
van morir 4 dels 5 soldats ﬂamencs localitzats en les llistes d’òbits de l’APOM.
Documentació localitzada a l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat
conﬁrma l’allotjament d’aquesta tropa a la vila i ens descriu els petits aldarulls
que va provocar entre la població en una acta alçada pel notari Josep Singla a
19 de novembre de 1709 a causa de la venda il·legal de tabac a la via pública:
«Lo Sr. Llorens Balles adroguer de la Ciutat de Barcelona en la vila de Olesa
de Montserrat bisbat de Barcelona habitant un dels Companys Arrendadors
del Stanch Reial del Tabaco de tot lo present Principat de Catalunya constituït personalment devant la casa de Francisco Roma marxant de dita vila de
Olesa que la té situada en lo carrer ample de dita vila me ha requerit a mi,
Joseph Singla, per autoritat Real notari públic de dita vila de Olesa que llevàs
acte com altres soldats de dita Infanteria holandesa o vivanders de dita infanteria venen tabaco en dita plassa publica en quatre diferents parts a tots
aquells que en van a comprar [...] ».47

Els soldats ﬂamencs i holandesos morts a Olesa en el període entre 1709 i 1710
van ser Vilerm, soldat «holandès catòlic de nació ﬂamenc del Regiment Santaman de la companyia del Tinent Coronel Cabrillon» el 31 d’octubre de 1709 «que
se encontrà ofegat en la Riera d’esta vila, Pere Bàla, soldat ﬂamenc de nació
holandès catòlic de la companyia del Coronèl Molart del Regiment del General
Santaman», el 10 de desembre de 1709, Anrich Jansè, «soldat del Regiment
Santaman», el 22 de febrer de 1710 i ﬁnalment Joan, «holandès catòlic del Regiment del General Santiman», el 9 d’abril de 1710.
El 25 de gener de 1710, amb la presència dels soldats holandesos pels carrers
de la vila, el Consell va decidir pastar 82 racions del pa de munició per a soldats,
sent cada pa de 20 unces i mitja.48
46 APOM. SAC-2, B4, p. 53.
47 Vivander: proveïdor de queviures de l’exèrcit.
48 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 107v.
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De l’allotjament del regiment del general Saint Amand encara tenim més documentació sacramental que ens dóna informació sobre la composició internacional dels regiments, puix eren formats majoritàriament per soldats professionals que no només es devien a la seva nació sinó també al sou del seu oﬁci
del qual depenia sovint la seva vida i també la manutenció de la seva família.
El 25 de març de 1710 fou batejada Elisabet Maria Rosa ﬁlla legítima i natural
de Hermano Gramot de nació alemany,49 soldat del «Regiment de Santeman de
la companyia del Sr. Capita Cabrillo y de Barbara muller sua». Aquesta nena va
tenir per padrins una parella de ﬂamencs, del mateix regiment que el seu pare:
«Andreu Jeorgio de nació ﬂamench soldat de la companyia del Sergento Major
Bandra del Regiment de Flaprotra y Maria Elisabet Pubrede de nació ﬂamenca».
Mercès a aquest document podem observar també les relacions que s’establien
entre soldats de diferents regiments, ja que el pare de la criatura batejada és
soldat del regiment de Saint Amand, mentre que el padrí és soldat del regiment
Verpoorten (escrit Flaporta), de la companyia del sergent major Joost Bantert
(escrit Bandra). El regiment d’infanteria de marina del coronel Willem Verpoorten, regiment de la província de Zelanda, de la República de les Províncies Unides, va ser alçat l’any 1664 i en la guerra de Successió va ser destinat al front
de Portugal l’any 1704 i al front de Catalunya l’any 1707.
A mitjan 1710, i relacionats amb la gran ofensiva austriacista que va conduir a
ocupar Madrid per segona vegada el 28 de setembre de 1710, documentem sengles cartes en les quals es demana bagatges o bé homes per servir el rei. D’una
banda, el 18 d’abril de 1710 es va rebre carta de Francesc Toda i Gil,50 regent del
reial Senat (Audiència) del Principat de Catalunya, demanant tot el bestiar de què
es disposi per servir la Companyia al son de l’Artilleria del Reial Exèrcit de Sa Magestat. El Consell accepta la proposta i es decideix fer-hi anat 20 cavalcadures.
El 4 de juny de 1710 demanen de portar les cavalcadures a Terrassa per servir
Sa Magestat,51 i el 20 de juny de 1710 demanen 18 homes més per servir el rei.52
Els registres matrimonials de l’APOM també localitzen i aporten informació del
pas de les tropes per la vila d’Olesa de Montserrat. Aquest és el cas del primer
d’aquests matrimonis documentat a la vila, celebrat el 12 de maig de 1710, en el
qual els protagonistes de les noces són en Pere Carte,53 «catòlic fadrí criat del
General Santiman olandès, ﬁll legítim i natural de Pere Carte y Margo Grosan,
conjugues, tots de la ciutat de Dina» (Dinant, a l’actual Valònia), i l’honesta Francesca Valldeperas i Sala, ﬁlla de Pau Valldeperas i Sala, «pagès de la present
vila de Olesa de Montserrat y de Maria». Aquest matrimoni ens aporta noves i
49 APOM. SAC-2, B4, p. 61.
50 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 110.
51 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 110v.
52 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 111.
53 APOM. SAC-17, M2, f. 82v.
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Figura 3. Torre del Rellotge i església de Santa Maria d’Olesa abans que fos destruïda l’any 1936. Al seu interior es conserva un complet arxiu parroquial. Imatge:
wikipèdia commons
inesperades dades. D’una banda cal destacar que l’enllaç de Pere Carte és amb
una olesana. D’altra banda, si el criat del general Saint Amand es casa a Olesa
vol dir que el mateix general Saint Amand segurament també hi era present.
Aquesta suposició queda conﬁrmada a partir d’un altre document en què els
pagesos olesans Joan Navarro, fadrí, Pere Porta i Josep Barbé, habitant a Olesa
però natural de Cardona, «detinguts en la casa de la guarda del regiment de
Sentaman en la vila de Olesa allotjat de grat y serta siencia prometen al honorable Joseph Viladoms, batlle de dita vila y al Sr. Dn. Felip Sentaman General se
posaran o aniran alla hont ells voldran».54
El 20 de juliol de 1710 es va rebre carta de Jeroni Salvador, jutge de la Reial
Audiència, que des d’Igualada manava portar el major nombre de bagatges per
portar «los manteniments al camp».55 Només 7 dies després va tenir lloc la
Batalla d’Almenar (27 de juliol de 1710) en la qual va participar i vèncer heroicament el regiment holandès de Saint Amand. Juntament amb el regiment holandès, Verpoorten també va lluitar a la Batalla de Saragossa (20 d’agost de 1710),
però ambdós caigueren deﬁnitivament a la Batalla de Brihuega-Villaviciosa (8, 9
i 10 de desembre de 1710) on el seu coronel fou capturat pels borbònics.
54 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 19.
55 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 111v.
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L’exèrcit borbònic es va fer fort al nord de Catalunya i el 10 de desembre de
1710 el Consell de la vila d’Olesa va rebre sengles cartes per part de Pau Ignasi
Dalmases i d’Antoni Vilana demanant, per ordre de la reina Elisabet Cristina
de Brunsvic-Wolfenbüttel, governadora del Principat de Catalunya,56 un nombre
de gent per anar vers l’Empordà contra l’enemic.57 El 15 de desembre de 1710
va iniciar-se el setge de Girona per part d’Adrien Maurice de Noailles, duc de
Noailles, i per això el dia 25 de desembre de 1710 el Consell de la vila d’Olesa
va determinar fer anar el sometent;58 i encara, el 2 de gener de 1711 es va rebre
carta de Miquel de Pinós demanant fer anar el sometent a Granollers per servei
de Carles III.59 Davant d’aquesta crida, el Consell de la vila d’Olesa va decidir
fer anar 16 homes encapçalats per Jaume Valldeperas i Sala, jurat en cap, com
a cabo del grup. El 13 de gener de 1711 Miquel de Pinós, des de Cardedeu, va
tornar a demanar alçar el sometent general i encaminar-lo vers Blanes,60 crida
que el Consell olesà va recollir fent alçar 14 homes. Enmig d’aquest ambient, el
18 de gener de 1711 el capità de la companyia allotjada a la vila va demanar al
Consell «civada o ordi per los cavalls de dita companyia».61 A mitjan gener de
1711 Olesa de Montserrat havia destinat 30 homes al servei de Carles III. Amb
tot, Girona va caure en mans borbòniques i va ser ocupada per l’exèrcit francès
el 25 de gener de 1711.62
L’any 1711 és per Olesa de Montserrat l’any de l’allotjament de les tropes alemanyes. Segons Martin Mielgo, secretari de sa Magestat i proveïdor general de
l’exèrcit de Catalunya, dóna compte el 3 d’octubre de 1711 com «haviendose
dado orden para que parte de un Regimiento de Infanteria Imperial sepusiese del
Quartel de Invierno en la Villa de Aulesa de Montserrat, se conﬁrieron conmigo los
Jurados de ella a ﬁn de facilitar el que dicha Infanteria fuese asistida de sus raciones de pan de munición (...) como lo executaron con toda puntualidad y acierto hasta
que la dicha Infanteria salió para la Campaña».63 Per començar, però, cal aclarir
que quan en la documentació es parla de «soldats alemanys», es refereix no
només als procedents de l’actual país d’Alemanya sinó als de cultura alemanya
o germànica, incloent-hi també austríacs i suïssos. En aquest sentit, per exemple, tenim documentada la defunció a l’hospital d’Olesa el 24 de setembre de
56 Maria Antònia Martí Escayol, Cronologia de la guerra de Successió 1705-1714. Ed: Comissió
Nacional 2014 (2006), p. 79.
57 Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 112v.
58 Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 112v.
59 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 113.
60 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 113v.
61 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 113v.
62 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), La defensa de la terra. Història Militar de Catalunya, Vol III. Barcelona, Rafael Dalmau, p. 232.
63 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 20.
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1710 de Jaume Huyser de Elvetia,64 soldat de nació alemany del Baró de Beck.65
Al registre d’aquesta defunció s’hi adjunta un document que dóna fe de la religió
catòlica que el soldat professava, perquè sigui tractat com a tal en el moment
de traspassar i que a més, contrastant amb la informació d’ésser un soldat alemany, hi diu que és suís amb la frase «ex Helvetia oriundus».
Els 141 soldats alemanys de l’exèrcit imperial morts localitzats als registres
parroquials olesans pertanyien, segons la recerca efectuada en la resta de
registres sacramentals de l’APOM, al Regiment de Xamberch, que molt possiblement podria correspondre’s amb el Regiment Palatí d’Infanteria Schönberg,
i al Regiment Schuing, possiblement el Regiment de Johan Martin Gschwind,
baró de Pöckstein, mariscal de camp i enginyer d’artilleria destinat amb el seu
regiment al front de Catalunya l’any 1709. Seguint les mateixes ordres que el
Regiment holandès de Saint Amand, també va participar i vèncer heroicament a
la Batalla d’Almenar (27 de juliol de 1710) i la Batalla de Saragossa (20 d’agost
de 1710). El 21 de setembre de 1710 va participar en la segona ocupació de
Madrid, però caigué deﬁnitivament a la Batalla de Brihuega-Villaviciosa (8, 9 i 10
de desembre de 1710).
Paral·lelament a l’allotjament de la tropa, la vila d’Olesa de Montserrat és reclamada constantment per participar del sometent i el 22 de març de 1711 es
va rebre ordre per part de Plàcid de Copons, comissionat per tal d’alçar en armes les poblacions, per alçar el sometent general i dirigir-se cap a Òdena. A
més, per tal d’allotjar la tropa, que cada dia és més nombrosa, el Consell de
la vila d’Olesa, a proposta del jurat en cap, determina obrir algunes cases que
es troben tancades «encara que los amos no i sien»,66 decidint que aquestes
cases siguin les de Francesc Famadas i Miquel Ametller, i per ajudar a pal·liar
les importants despeses de l’allotjament es decideix fer pagar a totes aquelles
persones que tenen deutes amb la vila.
64 APOM. SAC-26, D5, p. 111v.
65 El baró de Beck (van Beeck), d’origen danès, va lluitar a les ordres de Georg von Hessen-Darmstadt, el príncep Jordi, a la Guerra dels Nou Anys (1688-1697) contra França. El
príncep Jordi hi lluità a les campanyes d’Alemanya i d’Irlanda i el 1695 fou destinat a Barcelona amb 2.000 homes de les tropes aliades de l’Imperi per lluitar contra els francesos
que ocupaven Catalunya, sent també el responsable d’organitzar les forces catalanes. L’any
1698 fou investit en la grandesa d’Espanya i del Toisó d’Or i, davant la pressió popular, fou
nomenat lloctinent (virrei) de Catalunya. L’any 1701, amb el rei Felip V al tron, fou destituït
i passà a organitzar les forces austriacistes contra l’absolutisme borbònic. Encetat el conﬂicte dinàstic, el baró de Beck, felipista declarat, fou el governador de la ciutat i fortalesa de
Girona ﬁns al 12 d’octubre de 1705, quan va rendir la plaça davant les tropes austriacistes,
entre les quals hi havia el regiment alemany comandat pel coronel Gabriel Kaulbars. Un
cop entregada la ciutat, Beck va fugir cap a Perpinyà acompanyant el botiﬂer Miquel Joan
de Taberner, bisbe de Girona. Tot i que el baró de Beck era borbònic, cal tenir present que la
patent a partir de la qual es basteix l’acta de defunció de Jaume de Huyser és de l’any 1702
i per tant descontextualitzada de l’estat de guerra de l’any 1710 en què Huyser mor.
66 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 114v.
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A inicis de 1711 la política, el potencial militar i la geoestratègia d’ambdós bàndols havia arribat a un punt mort. Pels interessos austriacistes era impossible
dominar Castella, però els borbònics no podien controlar Catalunya. El 27 de
maig de 1711 Carles III és proclamat emperador. En aquest context, el front
de guerra es va estabilitzar a les comarques de l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i
va esclatar la Batalla de Prats de Rei, llarg enfrontament que va durar entre el
17 de setembre i el 25 desembre de 1711. En relació amb aquesta batalla cal
entendre les crides a sometent i a portar cavalcadures trameses pel veguer de
Barcelona rebudes el 23 i el 28 de setembre de 1711.67 Just el 27 de setembre
de 1711 Carles III va marxar de Barcelona per assistir a la seva coronació com
a emperador i la seva esposa, la reina Elisabet Cristina de Brunswick, va restar
a Catalunya com a lloctinent i en certa manera com a penyora,68 en paraules de
Francesc Xavier Hernàndez.
Durant aquesta campanya, Olesa de Montserrat va actuar com a punt de suport
assistint, mercès a l’existència del seu hospital,69 centenars de soldats evacuats
de Prats de Rei. Les xifres parles per si mateixes, però el testimoni escrit també
contribueix a donar sentit de la realitat sagnant d’aquells dies. En una nota escrita al llibre d’òbits de l’APOM, volent descriure la mortaldat de l’any 1711 hi diu
«en est any se donà eclesiástica sepultura a 110 paysans y a 134 soldats».70
El degoteig de morts constant de soldats d’aquest regiment Gschwind s’inicia
cinc mesos abans de la Batalla de Prats de Rei, el 28 d’abril de 1711, amb la
defunció de Joseph Clàuquer, soldat de nació alemany del Regiment Schuing
[sic], però justament aquest fet ajuda a donar compte de la inestabilitat de les
posicions d’ambdós bàndols. Des de l’abril de 1711, els soldats alemanys del
Regiment Gschwind seran enterrats per desenes ﬁns a arribar a la xifra de 141
morts, el darrer d’ells documentat en els llibres parroquials olesans el febrer
de 1712. Podem intuir la tragèdia que representava tanta mort interpretant la
fredor de la inscripció de cada un d’aquests soldats en els llibres parroquials
amb les úniques paraules «Obit de un soldat. 1 home. Enterro de un soldat.
Amore dei».
D’entre aquests 141 soldats alemanys, cal destacar la presència en la documentació parroquial de la mort de 3 soldades alemanyes.71 Tal com sona i sense
cap altra informació, sols amb aquesta única referència, es fa difícil desxifrar el
67 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p. 116 i 116v.
68 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), La defensa de la terra . Història Militar de Catalunya. Vol III. Barcelona, Rafael Dalmau, p. 233.
69 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.116: La pressió era tan alta que l’assistència a ferits i
malalts no era universal i per aquest motiu el 6 de setembre de 1711 el Consell de la vila no
va deixar entrar a Olesa uns soldats malalts que s’hi volien allotjar per no tenir cap ordre
del Sr. Tresorer.
70 APOM/SAC-26, D5, p. 113.
71 APOM/SAC-26, D5, p. 123v, 124v i 125.

102

Xavier Rota i Boada

Figura 4. Anotació del llibre d’òbits de la parròquia de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat, corresponent a la defunció d’una soldada i un soldat alemanys els dies
19 i 20 de juliol de 1711. Imatge: Xavier Rota
paper d’aquestes dones dins l’exèrcit. La mateixa simplesa en les inscripcions
parroquials d’aquestes dones les posa en peu d’igualtat a les dels altres soldats
alemanys morts: «Obit de una soldada. Dona. Als 19 de juriol 1711. Enterro de
una soldada alemanya. Amore dei».
No podem concretar si eren acompanyants de la tropa o bé havien jugat algun
paper més actiu militarment parlant, però l’escassetat de fonts documentals
que continguin el fet militar femení fa prou rellevant la documentació olesana al
respecte. A més, la xifra dels 141 soldats alemanys i les 3 soldades alemanyes
encara es pot ampliar si hi sumem 5 soldats més morts enmig dels alemanys i
dels quals en la documentació parroquial no s’especiﬁca la nacionalitat.
Enmig, però, d’aquesta mortaldat, entre els mesos de maig i agost de 1711 es
van celebrar a l’església parroquial de Santa Maria d’Olesa de Montserrat tres
casaments entre persones de la mateixa nacionalitat alemanya. Són uns documents que aporten molta informació sobre les persones que s’hi citen: nom,
cognom, noms dels pares, ciutat natal, oﬁci de l’home i estat. Els tres homes
són soldats amb graduacions diferents (tinent de granaders, cap d’esquadra i
soldat) de regiments alemanys allotjats a la vila. La peculiaritat d’aquests casaments rau, però, en el fet que les tres dones són vídues i, tot i que només en un
dels casos es diu que el difunt marit era també soldat, és de suposar que molt
probablement eren vídues de soldats morts en el transcurs de la campanya i
que, per suplir la manca del sou del marit mort, es tornaven a casar amb un
soldat del mateix regiment que pogués oferir de mantenir-los el nivell social.
Així doncs, en aquest sentit, el dia 30 d’abril de 1711 es va celebrar el casament
de Chistian Cheller,72 «de nació alemany, tinent de la companyia de granaders
del Sr. Capità de Granaders Joan Christòfol Arceix, ﬁll de Joan Bernat Cheller i
de Galamena, difunts, de la vila de Cutostau del Bisbat de Borotambar, de Alemanya, amb Maria Arayf, vídua deixada de Joan Arayf, quòndam, tinent de dita
companyia, ﬁlla de Abraham Arauxer i de Margarida».
El 7 de juny de 1711 es va celebrar, «amb la llicència de Wulfangus Fuunch,
comandantis de dicto regimento» el casament de Joan Cancarlè, «de nació alemany, cap d’esquadra de la companyia de Wulfangus Fuunch, del Regiment de
72 APOM. SAC-17, M2, f. 86.
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Schuing», amb Llúcia Melberguerèn, «vídua relicta del quondam Joan Melberguerèn».73
El dia 2 de juliol de 1711 es va celebrar, «amb llicència del Lloctinent Coronel
del regiment», el casament de Joseph Emberga, «de nació alemany, del regiment Schuing, ﬁll de Cristòfol Emberga i d’Elisabet, cònjugues habitants en la
ciutat de Salzburg, del Bisbat de Salzburg», amb Margarida Bech, «vídua, ﬁlla
de Joseph Busch, difunt, i Flava».74 D’aquest darrer casament cal destacar que
els testimonis foren els soldats Joan Brotcor i Carlos Cinsqui, mentre que dels
altres casaments els testimonis van ser d’una banda els olesans Joan Pau Matas i Antoni Traver, fusters d’Olesa, i de l’altra, els també olesans Benet Matas,
pagès, i Joan Genescà, paraire. Probablement aquests olesans havien entrat en
contacte amb els soldats per raons laborals havent de construir elements de
fusta, i contribuint amb bagatges en l’avituallament de les companyies allotjades o qui sap quina altra raó.
D’entre els súbdits alemanys hi ha documentada la defunció de 3 albats, però
també alguns bateigs. El 6 de març de 1712 va ser batejat Guillerm Martí y Joaquim, ﬁll legítim i natural de «Urbano Ulsacar y de Agustina Ulsacarín conjugues habitants en lo Bisbat de Sucavals» [sic]. Per padrins va tenir la parella de
compatriotes «Herich Reclinch y Susanna Lindau lo padrí del bisbat de Colonia y
la padrina del de Viena». En la mateixa acta de baptisme es fa notar que aquestes persones són en aquell moment «habitants en la present parroquia».75
Paral·lelament a la victoriosa batalla de Prats de Rei, l’exèrcit austriacista assoleix també la victòria heroica a Cardona, resistint l’embat del setge borbònic entre
l’11 de novembre i el 22 de desembre de 1711. El 13 de gener de 1712 el Consell
de la vila encarrega a Antoni Bayona pastar el pa de munició per als soldats.76
La campanya de 1712 havia de començar amb una potent ofensiva de l’exèrcit
borbònic des del sud del Principat, però es va aturar a causa de la indigesta mort
de Louis Joseph de Bourbon-Vendôme, duc de Vendôme, comandant en cap de
l’exèrcit borbònic de Felip d’Anjou, l’11 de juny de 1712.77 Amb això, el front català va assolir una calma relativa, sent el moviment de tropes i l’estratègia més
potents que la força dels canons de les batalles. Les converses de pau havien
començat a Utrecht i calia ser prudents.78 A mitjan 1712, els primers testimonis
que la situació estava canviant van arribar a Olesa amb l’allotjament d’un regiment borbònic. La constància d’això ens la dóna un document del 12 de juny
73 APOM. SAC-17, M2, f. 86.
74 APOM. SAC-17, M2, f. 86v.- 87.
75 APOM. SAC-2, B4, p. 89-90.
76 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.117.
77 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), La defensa de la terra. Història Militar de Catalunya, Vol III. Barcelona, Rafael Dalmau, p.233.
78 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), op. cit., p.233-234.
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de 1712, dia en què el Consell de la vila va rebre l’amenaçadora carta de Diego
González, coronel del regiment de Dragones de Osuna, en la qual es queixava de
l’alliberament de Pau Navarro,79 olesà que ell mateix havia fet arrestar. Després
de l’«hordeno y mando» al batlle i als jurats perquè es procedís a la conﬁscació
dels seus béns i a intentar de tornar a posar-lo en presó, el coronel González va
demanar explicacions al batlle i als jurats convocant-los l’endemà a la nit a Terrassa «so pena de que si no lo executaran, an además del castigo riguroso que tendran se les multa a quinientas libras cada uno, que así combiene al Real Servicio».80
A l’agost de 1712 es va acabar signant l’armistici entre el Regne de la Gran Bretanya i les Dues Corones Borbòniques i, conseqüentment, el 5 de setembre de
1712 les tropes angleses van abandonar Catalunya, oblidant vergonyosament
els compromisos del Tractat de Gènova, evacuació seguida de les tropes portugueses i holandeses.81
El 13 de novembre de 1712, el Consell de la vila d’Olesa va rebre avís de
l’arribada imminent de soldats per «acortellar», urgint cercar palla i diners.82
El 25 de novembre de 1712 el Consell va tornar a deliberar sobre la mancança
de palla, destacant que cada dia els soldats en necessitaven 25 arroves, i van
encarregar la compra de palla a l’olesà Pau Freixenet.83 Així mateix, el Consell
va decidir encarregar de pastar el pa de munició altre cop a Antoni Bayona, però
la decisió més important va ser tornar a assignar les cases on havien d’allotjar
la tropa, escollint les cases de «Miquel Ametller, den Famades y casa den Bou y
la Clota» per servei al rei. Sembla, però, que amb aquestes quatre cases no n’hi
va haver prou i el 16 de desembre de 1712, per ordre del Consell Criminal de la
Reial Audiència, el Consell de la vila va haver de tornar a fer el repartiment de
cases, distingint aquesta vegada les millors cases per a «los capitans y cabos
majors». Així doncs, les cases que havien d’acollir els capitans i caporals majors
van ser les de Miquel Ametller, Salvador Casals, Francesc Famadas, Pau Bou,
Pau Sastre de la Sala, Pau Navarro, Jaume Casals, Pere Martells i Salvador Carreras del Portal. Les cases destinades als tinents van ser les de Francesc Soler
de la Font, Francesc Matas Coscoll, Salvador Casas, Salvador Janer, Francesc
79 Aquest «Pau» Navarro podria referir-se en confusió a «Joan» Navarro, qui adés hem referenciat en la notícia de la seva excarceració juntament amb Pere Porta i Josep Barbé, per
part del batlle olesà Josep Viladoms i el general Philip de Saint Amant (AHMO. Capsa 51.
Fets militars, doc. 19). L’ordre de recerca de Pau Navarro va durar encara ﬁns al 13 de juny
de 1714, quan el brigadier Diego Gonzalez es va personar a la casa del referit Pau Navarro
i, en presència de la seva esposa Marianna Navarro, li va conﬁscar davant el batlle i jurats
de la vila i en aixecant acta el notari de la vila Josep Singla, els seus béns: domus, terras, honores, possessiones, census, censualia, fructus et omnia bona sua mobilia et immobilia (AHMO.
Capsa 51. Fets militars, doc. 43).
80 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 21.
81 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), op. cit., p.234.
82 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.118.
83 Aquest esment i els de la resta del paràgraf, a AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.118v.
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Matas, Salvador Llongueras, Pau Matas Vallcorba, Josep Carreras i la dels pubills Riusech. Amb tot, només els oﬁcials van ser allotjats en un total de 18 cases
de la vila d’Olesa.
Iniciat l’any 1713, el 3 de gener es va rebre una missiva per part de Fèlix Ferrany
i Gusitet, enviada el dia abans, demanant carros i bagatges per al servei al rei i
socórrer el camp de Girona, assetjada des del 12 de març de 1712 en un intent
austriacista de recuperar-la.84 El Consell va decidir el dia 6 de gener de 1713 aportar-hi 4 cavalcadures, però l’abandó dels aliats va pesar com una llosa i el servei
de comunicacions encara no havia donat la mala notícia: el 8 de gener de 1713
es va tenir constància que «els enemics» havien socorregut Girona i que el setge
havia ﬁnalitzat el mateix dia de la tramesa de la carta amb la sol·licitud d’ajut. 85
Just abans de la ﬁrma del Tractat d’Utrecht i, per tant, de la sortida de les tropes
aliades del país, el 10 d’abril de 1713, encara trobem el registre de baptisme
de Monica Maria Madrona, ﬁlla legítima i natural de «Francisco Anton Cherlé
cirurgià alemany de la ciutat de Argentina de Alemanya, habitant en Olesa y de
Margarida conjugues». Foren padrins «lo Honorable Joseph Viladoms pagès» (i
que en aquells moments era batlle de la vila) «y Mònica Porta muller de Manuel
Porta, tots de Olesa».86
A tot això, el futur que li esperava a Catalunya l’any 1713 era ben negre. El 17
de maig de 1713, francesos i imperials van pactar en secret l’evacuació i el
19 de març de 1713 la reina Elisabet Cristina va abandonar Barcelona rumb a
Viena.87 Sense saber encara el que succeiria els dies següents, el 5 de juny de
1713 el Consell de la vila d’Olesa encara passava comptes amb Joan Cortada pel
cobrament de pastar el pa pels soldats.88 El 22 de juny de 1713, el Conveni de
l’Hospitalet rubricava l’evacuació de les darreres tropes imperials, quedant-se
els catalans completament a la mercè del Borbó.
La Guerra a Ultrança (1713-1714)
Amb la signatura del Tractat d’Utrecht l’11 d’abril de 1713, la guerra d’abast
europeu va ﬁnalitzar, però Catalunya no va voler deposar les armes i es va quedar sola lluitant contra l’Exèrcit de les Dues Corones: França i Espanya. A partir d’aquest moment els exèrcits aliats aniran abandonant les terres catalanes.
El 30 de juny de 1713, mentre l’emperadriu Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel, muller de Carles III, i les últimes tropes imperials amb el lloctinent
Guido von Starhemberg al capdavant salpaven del port de Barcelona, la Junta
de Braços convocada per la Diputació del General es reunia al Saló Sant Jordi
84 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.119v.
85 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.120.
86 APOM. SAC-2, B4, p. 112.
87 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (2003), op. cit., p.234.
88 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.120v.
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del Palau de la Generalitat per dirimir sobre el futur de la guerra, és a dir, sobre
continuar la resistència o bé rendir-se incondicionalment a les tropes borbòniques. La reunió, celebrada al llarg dels primers dies de juliol de 1713, va concloure el 6 de juliol de 1713 amb la protesta de Manuel Ferrer i Sitges, refrendada per un total de 40 signatures de suport. El 6 de juliol de 1713, pel futur
de les llibertats i les Constitucions de Catalunya, la Junta de Braços va decidir
continuar la resistència i declarar la Guerra a Ultrança, comunicada en pregó
públic el 9 de juliol de 1713.
Tot i aquest cop d’efecte, la realitat era que les tropes borbòniques, cada cop
més nombroses, s’ensenyorien dia rere dia de més porcions del país. Els dies 21
i 27 de juliol de 1713 el Consell de la vila d’Olesa va rebre, per part de l’auditor
general botiﬂer Francesc Comas, l’ordre de dur a Martorell 100 quarteres de
blat i 100 quarteres d’ordi i màrfegues, llençols, ﬂassades i escudellers per a
l’hospital de campanya de Martorell, amb l’amenaça de ser castigats amb tot
el rigor militar si en feien cas omís.89 En aquest estat de la situació, davant la
sol·licitud de col·laboració per part dels voluntaris austriacistes, la posició del
Consell de la vila d’Olesa del 20 d’agost de 1713,90 a proposta del jurat en cap
Pere Malvitgens, va ser tancar els portals de la vila de nits i dies i posar quatre
persones de guàrdia, una de les quals membre del Consell.
El 24 d’agost de 1713, el Consell de la vila d’Olesa va rebre una ordre des de
Martorell en què es demanaven 20 homes amb «magalls, aixades i demés eines
de pagès», amb dos fusters i un mestre de cases i 500 claus, els quals homes
haurien de treballar a expenses seves durant cinc dies.91
El 3 de setembre de 1713 es rebia una carta, enviada el 28 de juliol de 1713 pel
jurista botiﬂer Josep d’Alòs i Ferrer, conseller de Felip d’Anjou i assessor militar
a Catalunya pel Duc de Pòpuli, en la qual advertia que
«no obstante que la exuberante clemencia y real benignidad del Rey Nuestro
Señor (Dios le guarde) ha concedido y mandado publicar un Indulto General
a los Cathalanes y Moradores del presente Principado de Cathaluña que con
verdadera y vendita submissionvolverian a su devida y legitima obediencia
se experimento la maligna tenacidad y obstinación de muchos, que con sus
operaciones sediciosas perseveran en el execrando crimen y delito de rebeldia [...] no solamente los que dentro de la ciudad de Barcelona obran y
cohoperan a la temeraria resistencia sino los que divagando por Cataluña
armados, con vozes sediciosas perturban la quietud deste Principado y otros
que ahun persisten en seguir en otros Pahises el partido enemiga».92

i continuava reclamant al batlle i jurats de la vila d’Olesa els «censos, diezmos
y demas rentas y emolumentos que en su territorio y termino pertenecen a los
89 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.120v i 121v.
90 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.122.
91 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.122.
92 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 29.
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sobredichos reos rebeldes» per a la hisenda borbònica, i no acaba el document
sense abandonar l’amenaça física a les autoritats del municipi «de que en caso
de resistencia o negligencia seran rigurosamente en sus personas castigados».
La persecució de la resistència i els desafectes al règim borbònic no era doncs
únicament militar sinó també ﬁscal, encara que aquests estiguessin exiliats. El
batlle i els jurats van complir amb els termes establerts i van redactar el Memorial de las hyziendas, censals y censos conﬁscats que differents personas de Barcelona tenen y reben en la vila y terme de Olesa y las personas que las tals hisiendas menan y fan dits censals y censos ho han denunciat al Sr. Batlle en lo any 1713
en forsas de unas cridas que ho denunciessin.93 D’entre la llista d’institucions i
persones «senyalades», trobem entre molts d’altres, a Antoni Vilana i Cordellas,
capità de la 5a companyia (corresponent al gremi de mestres de casa i molers)
del I Batalló Santíssima Trinitat de la Coronela de Barcelona,94 que posseïa dos
censals i una peça de terra al terme de la vila d’Olesa de Montserrat.
Per tal d’ofegar la resistència i la mateixa ciutat de Barcelona, el 25 de juliol de
1713 les tropes borbòniques havien endegat el setge a la capital catalana. Per
treballar en el tramat de trinxeres i fossats que haurien d’encotillar cada cop
més la ciutat, l’estat major borbònic va reclamar amb celeritat la vinguda de
centenars d’homes de les viles properes. Així doncs, la vila d’Olesa va rebre els
dies 14 i 27 de setembre de 1713 l’ordre d’enviar al camp de Barcelona, i per
tot el mes de setembre, dotze homes amb aixades i altres eines per moure la
terra, recalcant per la seva seguretat que els homes no estarien «a tret de peça»
i que es podrien anar tornant cada vuit dies.95 Després de cercar els 12 homes,
el Consell no en va trobar cap «que de sa plena voluntat hi hagi volgut anar i va
decidir treure tots els caps de casa a rodolins i que els qui surtin hi hagin d’anar
o trobin altres que hi vagin per ells». La qüestió va ser que, fos com fos, a dia
1 d’octubre de 1713 el Consell no havia trobat les dotze persones i, advertit el
comandament borbònic de la situació, José Patiño va proposar que si el Consell
no trobava dotze homes hi anessin en el seu lloc dotze membres del Consell.96
El mateix 27 de setembre de 1713, el Consell de la vila va rebre manament per
part del botiﬂer Josep d’Alòs d’entregar «els diners arreplegats de les Bullas
repartides pel govern del Sr. Arxiduc l’any 1713».97 Donada l’amenaça de càstig
sever si no es complien les ordres, el Consell de la vila va decidir obeir al més
ràpid possible i el 7 d’octubre de 1713 el jurat segon va donar compte al Consell
de la vila de com havia entregat a Don Josep Francesc d’Alòs, en el camp de
93 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 28.
94 Francesc Riart, Francesc Xavier Hernàndez Cardona, Xavier Rubio (2010), La Coronela de
Barcelona (1705-1714). Barcelona, Rafael Dalmau, p.153.
95 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.122v i 123.
96 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.123v.
97 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.123.
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Figura 5. Una de les anotacions del llibre d’òbits de
la parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat,
corresponent al miquelet
Martí. Imatge: Xavier Rota

Barcelona, «les butlles repartides pel Govern del Sr. Arxiduc de l’any 1713 per
valor de 98 lliures moneda barcelonesa».98
Seguint amb la macabre llista de defuncions consignades als llibres parroquials, el 5 de setembre de 1713 es va registrar la mort d’un miquelet de la
companyia Alsira,99 natural de de Santa Coloma de Farners, anomenat Martí,100
que morí d’una escopetada a casa de «Josep Boada de Viladecavalls, parròquia
de Olesa».101 Aquesta mort pot estar relacionada amb el Combat de Coll Cardús
succeït el 3 de setembre de1713 entre Coll Cardús, Vacarisses i Terrassa, i on
l’Expedició del Diputat Militar va intentar assaltar per sorpresa les tropes borbòniques que de Vic anaven en direcció a Terrassa. Tot i patir nombroses baixes,
el destacament borbònic, 1.000 homes a cavall i entre 3.000 i 4.000 homes a peu
comandats per Don Feliciano de Bracamonte, a qui acompanyaven el capità general de l’exèrcit ﬁlipista a Catalunya duc de Pópuli i el coronel Pou de Jafre, va
aconseguir passar. Arribats a Terrassa, el 4 de setembre de 1713 van saquejarla, van matar els veïns que se’ls van oposar i cremaren un centenar de cases.
Al llarg del mes d’octubre de 1713 hi va haver una dura pressió militar borbònica contra les tropes austriacistes que voltaven Montserrat i el Vallès. El 6
d’octubre de 1713 el coronel d’infanteria Dionís Maris, del regiment borbònic espanyol de Medina-Sidonia, va intentar manipular la població amb la informació
apocalíptica que el Sr Diputat, en referència a l’expedició austriacista del Diputat
Militar, s’havia embarcat a Barcelona i «havia deixat els seus a sa llibertat i amb
ordre que cadascú vagi on vulgui i que crearan ruïna i exterminació». Davant
d’aquest panorama va ordenar, de part del duc de Pòpuli, que tots els pobles i
98 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.124.
99 Possiblement fa referència a la companyia «Alsina», pertanyent al regiment Sant Ramon
de Penyafort del coronel Ermengol Amill.
100 Francesc Serra (2014), Cardona (1705-1714). La resistència a l’interior, Barcelona, Rafael
Dalmau, p.337.
101 Al llarg del segle xviii l’anomenada Quadra Inferior de Viladecavalls, a l’entorn de la masia
i capella de Sant Jaume i formada entre d’altres per les masies de Can Boada, Can Margarit,
Can Marcet, Can Bayona, Can Duran, Can Trullàs i Can Turu, pertanyia a la parròquia d’Olesa
de Montserrat mentre que la Quadra Superior de Viladecavalls pertanyia al terme de la Universitat forana de Sant Pere de Terrassa. El municipi de Viladecavalls va ser creat l’any 1849.
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viles de sa jurisdicció s’alcessin en armes i «estiguin al cuidado en regoneixer
per los paratges [...] els enemics».102 En la mateixa sintonia és la carta enviada
el 7 d’octubre de 1713 pel Reverend Pare Fra Francisco de Sunyer, governador
de les Baronies de Montserrat, avisant que el comandant borbònic de Martorell
l’havia advertit que «alguns voluntaris o soldats de Nabot són a Terrassa i no els
han admès, patint perquè se tem que aquests soldats vagin perduts i es retirin
a Cardona» i demanat al batlle d’Olesa que «si tenen notícia que toquin la campana i aixequin el sometent», ja que el mateix faria Esparreguera i amb aquest
avís sortiria la guarnició de Martorell a trobar-los.103
El mateix Fra Francisco de Sunyer va trametre una altra carta el 20 d’octubre
de 1713 al Consell de la vila d’Olesa donant a conèixer l’ordre de Don Pedro
Coleta,104 proveïdor borbònic, en la qual es demanava que pel dia 23 d’octubre
es portés a Martorell 30 quartans d’ordi o civada a un preu a convenir recordant
el Reial Servei a Sa Magestat borbònica. La situació econòmica i política era tan
dèbil que el mateix Consell de la vila, reconeixent que a la vila no hi ha ordi ni
civada però acceptant cercar-ho, amenaça els vilatans que deuen diners a la vila
«ab tot lo rigor de la justicia sie possible donat que la vila té necessitat de diners
per fer el Servei de Sa Magestat (que Déu guarde)».105
Les amenaces borbòniques van continuar i aquesta vegada, el 23 d’octubre de
1713, va ser Erasme Pons i Mauro, regent de la Real Sotsvegueria del Vallès
juntament amb José Patiño, superintendent del Principat de Catalunya per Felip
d’Anjou, que, denunciant que la ciutat de Barcelona «con todos sus moradores se
resiste a restituirse a la obediencia de el Rey [...] como a su legitimo señor natural
y que a su exemplar escandaloso siguen otras personas que dibagan en varias
partes de Cataluña en cuadrillas de Miqueletes y voluntarios o que habitan en otros
pahises siguiendo la misma sedición y rebelión».106 tornava a reclamar, en forma
de públic edicte publicat el 3 de novembre de 1713 a la plaça major d’Olesa, el
segrest i embargament de les «haziendas, bienes, derechos y demas haveres»
de dites persones en beneﬁci de la reial hisenda.
El novembre de 1713 la pressió borbònica sobre les poblacions es va centrar en
el servei al rei mitjançant els bagatges. El 9 de novembre de 1713 es va rebre
carta de José Patiño donada al «camp davant de Barcelona» el 5 de novembre
de 1713, demanant dur a Martorell tots els bagatges majors i menors que estiguin a la jurisdicció «i es presentin davant Pedro Coleta a Martorell pel Reial
Servei i que es porti palla i lo demés necessari per lo camí per viure», aclarint

102 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.123v.
103 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.124.
104 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.124v.
105 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.124v.
106 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 26.
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que se’ls pagaria «el que es disposarà».107 A més, el 29 de novembre de 1713
es va rebre l’ordre de Dionís Maris, coronel del regiment d’infanteria espanyola,
en la qual es demanava dur 20 cavalcadures majors «per portar palla ab sos
arreus a l’Hospitalet per convenir així al Real Servei» així com també una altra
ordre de Pedro Coleta demanat 50 quarteres «d’ordi o civada o faves».108
A ﬁnals de 1713, el col·laboracionisme del monestir de Montserrat amb la causa
borbònica és més que evident. El dia 9 de novembre de 1713 el Consell de la vila
d’Olesa va rebre la petició del Sr. Pare Governador de les Baronies de Montserrat demanant a les poblacions de la baronia alguns homes que haurà de pagar
la vila «per estar de guarda a Montserrat per veure si es pot treure de la muntanya alguns rebeldes que es judica estan a la muntanya». La por de les viles
també era latent i, davant la sol·licitud, el Consell s’hi adiu determinant fer-hi
anar quatre persones.109 L’empobriment de la terra i de la població també serà
més que evident i el 28 de desembre de 1713 el Consell va debatre dues problemàtiques relacionades amb l’única cosa que realment importava en aquells
moments a la població: menjar. D’una banda es palesa la mancança de sal, ja
que «el tender no en té i no en pot anar a cercar a Cardona»,110 ciutat i castell
en constant alerta assetjada per l’exèrcit borbònic. D’altra banda es localitza un
problema de pillatge i el Consell mana «sota pena de presó de 30 dies i paga de
3 lliures [...] que ningú vagi a espigolar en terres que no siguin seves i que els
amos de les terres no hagin acabat de collir».111
En la darrera sessió de l’any, el 31 de desembre de 1713, es va determinar que
el tender «hagi de tenir sal de una o d’altra a 8 diners la lliura sols durant el
temps que durarà no poder anar a Cardona i que després el preu tornarà a 4
diners la lliura».112 El Consell també va anunciar que s’havien enviat 14 carros
a Martorell per aquell mateix dia i s’havia rebut ordre de fer un reconeixement
per totes les cases de la vila i masies per fer un recompte de tota la palla que hi
havia, fent del reconeixement una declaració jurada que havia de ser recollida
pel botiﬂer Francisco Fornaguera i Alòs.
També entre 1713 i 1714 es localitza en la documentació parroquial informació
interessant que aporta dades sobre el tram ﬁnal de la guerra. En aquest context
de guerra ﬁns a les darreres conseqüències és quan podem constatar en les fonts
sagramentals el fenomen de l’exili o trasllat «forçat» de persones per salvaguardar la pròpia vida. El 20 de juliol de 1713 es bateja Margarida Magdalena Ignes
Flavià, «ﬁlla llegítima i natural de Joseph Flavia pagès del terme y parroquia de
107 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.125.
108 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.125v.
109 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.125.
110 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.126.
111 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.126.
112 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.126v.
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Martorell y de Maria conjugues al present retirada en Olesa per ocasió de las tropes del real Exercit».113 El 14 de juny de 1714 es bateja propter periculum a la casa
de «Thomas Brugueras, ferrer habitant en la present vila de Olesa, a Maria Eularia
Oliva ﬁlla legítima i natural de Salvador Santjoan, pagès de la vila de Esparreguera habitant per causa de las guerras en la present vila, y de Maria conjugues».114
Els combats d’Esparreguera i el primer Consell de Guerra d’Olesa (gener – juliol de 1714)
A principis de 1714, mentre Barcelona consolidava la resistència i Cardona seguia alçant-se inexpugnable, la presència i el control borbònic va voler fer-se
sentir arreu del país pretenent assegurar la submissió de les principals ciutats
i cimentar el cordó de bloqueig amb 55.000 soldats. Per tal d’ajudar a mantenir aquest exèrcit tan monstruosament desproporcionat, l’engranatge borbònic
va idear la imposició d’unes noves contribucions anomenades «quinzenades».
Aquesta nova cadena que pressionava encara més el país va fer esclatar la revolta popular al crit de «Visca la pàtria!» i «Via fora lladres!». La revolta al territori va esclatar el 4 de gener de 1714 a Sant Martí Sarroca i es va escampar al
llarg dels mesos de gener, febrer i març per les comarques d’Osona, el Lluçanès,
el Bages i el Solsonès, encoratjada per les forces del Marquès del Poal. Per tal
de sufocar aquesta insurrecció, sense opció a refer-se les tropes borbòniques
van actuar amb una gran contundència i terror militar, executant civils en massa i devastant a sang i foc pobles, viles i comarques senceres. La revenja no es
va fer esperar i les tropes austriacistes van utilitzar els mateixos mètodes degollant massivament centenars de presoners borbònics a Oristà i Balsareny.115
Si la situació ja era precària, l’any 1714 va començar a Olesa de Montserrat
amb l’allotjament de les tropes borbòniques. El 4 de gener de 1714 el Consell
de la vila va debatre una ordre de José Patiño tramesa l’11 de desembre de
1713 dient que, com que no havien pogut allotjar l’exèrcit «per causa del siti
de Barcelona», era menester fer-ne el repartiment per totes les ciutats, viles i
llocs.116 A més de l’allotjament, la vila d’Olesa havia de pagar amb diners els tres
mesos (desembre, gener i febrer) corrents la manutenció dels soldats. La taxa
corresponent a Olesa va ser de 900 rals de vuit per cada mes. Amb el pagament
d’aquesta quantitat es rebria el rebut del que s’havia pagat i no caldria donar
res als soldats que passaran excepte «cubert, llenya, llit y mitja roba de palla al
die».117 Acte seguit a l’anunci, l’11 de gener de 1714 el Consell va rebre l’ordre de
Francesc Esteva de Martorell, de part de José Patiño, d’anar a pagar el dia 15 de
113 APOM. SAC-2, B4, p. 118.
114 APOM. SAC-2, B4, p. 139.
115 Joaquim Albareda Salvadó. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), p. 380.
116 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 25.
117 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.126v.
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gener el que es deu per la manutenció de l’exèrcit, amb l’amenaça que si no era
així el Sr. Comandant de la Vila de Martorell passaria una partida de soldats a
les cases del batlle i jurats. El terror es va apoderar del Consell de la vila davant
la inexistència de diners i es va decidir convocar per al diumenge següent, 14 de
gener, a la sala del Consell tots els caps de casa per «replegar els diners».118
En l’intent de destruir no solament la resistència humana sinó també la material,
el dia 25 de gener de 1714 el brigadier Diego González, del regiment de Dragons
de Osuna, que es trobava comandant les tropes que hi havia a Castellví de Rosanes, va demanar a la vila d’Olesa 50 homes i quatre arroves de pólvora «per anar
a demolir dit Castell».119 L’exèrcit borbònic controlava cada cop més infraestructures catalanes amb tota impunitat per la força de les armes o les amenaces.
El 15 de febrer de 1714, José Patiño va manar al Consell de la vila dur la barca
d’Olesa ﬁns a Sant Boi de Llobregat «para el pasaje de los Comboies y Subsistenzia del exercito», aproﬁtant d’amenaçar amb multes i càstigs si no ho complien.120
Els problemes econòmics per pagar la mesada de les tropes borbòniques va
continuar i així s’expressava en el Consell de la vila celebrat el 4 de març de
1714 per sufragar la taxa del mes de febrer de 1714.121
El dissabte 9 de maig de 1714,122 Ermengol Amill era a Esparreguera reclutant
gent per recuperar el control del Garraf. Sent coneixedor que Amill començava a agrupar un gran nombre de paisans, el comandant borbònic de Martorell
va unir la seva guarnició a un altre destacament borbònic sortit del camp del
setge de Barcelona i amb un gruix d’entre 500 i 600 soldats va atacar la vila
d’Esparreguera. Preveient la inferioritat numèrica en l’atac, Ermengol va desemparar la vila d’Esparreguera i es va retirar en desordre vers el Llobregat perquè el perseguia un cos de cavalleria i dues companyies de granaders valons.
D’Olesa estant, alertat per l’atac borbònic, el Marquès del Poal va presentar-se
a la ribera del riu Llobregat amb els seus voluntaris i fusellers, aconseguint
reunir els homes de l’Amill que es retiraven i contenir la cavalleria. Amb poc
temps el Marquès del Poal va preparar una emboscada, parapetant els seus
homes a cada costat del barranc de la riera Magarola, riera al sud de la població
d’Esparreguera i que fa la partió entre el mateix terme d’Esparreguera amb el
d’Abrera. Segurs de la victòria, la cavalleria borbònica es va presentar cavalcant
sense ordre al lloc esperat, moment en què es va llançar al damunt d’ells el
Marquès del Poal amb els seus fusellers i voluntaris i molts paisans que s’hi havien unit. Segons el relat del mateix Marquès del Poal, la primera envestida dels
118 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.127.
119 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.127v.
120 AHMO. Capsa 51. Fets militars, doc. 31.
121 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.127v.
122 Mentre que la Gazeta de Barcelona i la mateixa mà del Marquès del Poal situen els fets el
9 de maig de 1714, en Francesc Castellví els situa el dia 10 de maig de 1714.
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seus homes fou tan dura que va provocar el desconcert a les ﬁles enemigues i la
cavalleria borbònica. Davant l’atac sorpresa i la impossibilitat de fer front amb
ordre i seguretat de victòria, la cavalleria borbònica va fugir de l’indret perdent
en aquell cop de mà 66 cavalls i abandonant la infanteria a la seva sort. Sense
el suport de la cavalleria, les dues companyies de granaders es van emparar
de l’atac inesperat resguardant-se i fent-se forts dins la casa de Magarola, mas
entre Abrera i Esparreguera. El Marquès del Poal els va reclamar la rendició
amenaçant que si aquesta no es produïa no atendria quarter. La resposta del capità dels granaders, el ﬂamenc monsieur Duler, va ser que es defensaria «según
las leyes del honor», puix tenia queviures i situació avantatjosa, i que conﬁava
que el Marquès del Poal observés «las reglas de cavallero y soldado» en el nou
combat que s’albirava.123 Aquella nit el Marquès del Poal va atacar la casa amb
l’empenta dels enfurismats paisans i a la una de la matinada «pegant foch a les
portes logrí rendirles».124 Amb l’amenaça del fum i el foc, els borbònics es van
rendir «encontrant dins 17 mort sens (40 que quedaren en lo camp), 59 soldats
presoners, 2 capitans, 2 tinents, 3 alferes, 8 sargentos i 2 cadets», que foren enviats a Castellbell.125 Amb la sortida del sol del dia 10 de maig de 1714, mentre
el Marquès del Poal es dirigia a Monistrol de Montserrat, les tropes borbòniques
del mariscal de camp José Carrillo y Albornoz, comte de Montemar, amb uns
2.000 homes,126 van ajuntar-se amb les del comandant de Mataró i les del tinent
general Antoine-Balthazar de Longecombe, marquès de Thouy, qui amb 300 cavalls i 100 granaders anava a socórrer els granaders de la casa de Magarola.
Trobant el combat del dia anterior sentenciat i els granaders fets presoners,
manaren castigar semblant ofensa cremant les poblacions d’Esparreguera i
Monistrol de Montserrat al mateix temps que cercaven d’atrapar el Marquès
del Poal per deslliurar els seus presoners. Però el Marquès del Poal va tornar a
afrontar fredament aquest nou embat de la mateixa manera que el dia anterior
i, aproﬁtant la persecució sense ordre a què era sotmès per part de la cavalleria
borbònica, es va emboscar i els va caure al damunt per sorpresa fent-los perdre 300 homes, davant dels 2 morts i 3 ferits austriacistes.127 El comandament
borbònic va confessar «ser muy costoso el alcance y el recobro de los prisioneros»
i va decidir retirar-se «para dar un leve descanso a la fatiga de las tropas».128
123 Francesc Castellví (1999), Narraciones históricas, vol. IV, edició a cura de Josep M. Mundet
i Gifré i de Josep M. Alsina i Roca. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, p.79-80
124 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
125 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127. Francesc Castellví augmenta la xifra donada pel Marquès del Poal a 86 presoners de guerra.
126 Gazeta de Barcelona. Diario del sitio y defensa de Barcelona, publicada en esta Plaça a 8 de
junio de 1714.
127 Aquest episodi és conegut indistintament com a «segon combat d’Esparreguera» o com
a «combat de Monistrol».
128 Francesc Castellví (1999), Narraciones históricas, vol. IV, edició a cura de Josep M. Mundet
i Gifré i de Josep M. Alsina i Roca. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, p.79-80.
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En revenja de tot plegat, les tropes de Montemar i Thouy van saquejar durant
dues hores la població d’Esparreguera, cremant les cases del batlle com a represàlia, en boca del Marquès del Poal, «per aver alsat gent a nostron favor,
que se portaren valerosament».129 Després del saqueig, Montemar i Thouy es
van retirar a Martorell i l’endemà el Marquès del Poal va tornar a Esparreguera
i a Olesa de Montserrat, on no va ser atacat. El mateix dia 10 de maig de 1714
Montemar va anar cap a Igualada mentre que Thouy va dirigir-se a Cervera.
El Marquès del Poal era conscient que la por provocada per les tropes borbòniques, a més de la falta de menjar, era la causa que les seves pròpies tropes
estiguessin estancades en nombre. Els homes que controlava el Marquès del
Poal s’elevaven a 1280 infants i 146 cavalls, incloent-hi els oﬁcials. En aquells
moments els soldats de Poal cobraven un real d’ardits i el pa de munició, els
capitans 7 rals, els tinents 4,5 i els alferes 3. A part de la seva tropa, el gros de
les forces amigues a l’interior del Principat es completava amb 300 homes a
Masquefa, els castells d’Orpí, Castellvell i Sant Martí Sarroca, a més d’una companyia de cavalleria de Badia; al camp de Tarragona hi havia les companyies
d’Adjutori, Nebot i Josep Marcos, amb 400 infants; a la baronia de Bagà hi havia
una guarnició de 200 homes i al Lluçanès hi havia 200 sometents.
La noticia que el general Moragues, en companyia dels cavallers de la muntanya, havia pres les armes acompanyats d’un elevat contingent de gent va engrescar el Marquès del Poal demanant-li d’unir forces.
En l’intent de recuperar el control del territori, el coronel Amill, al capdavant de
800 fusellers, va prendre el 14 de maig de 1714, per ordre del Marquès del Poal,
la població d’Arenys de Mar, fent rendir la guarnició de 46 granaders borbònics.
En el transcurs de la Guerra a Ultrança, la vila d’Olesa, amb el seu hospital i una
immillorable situació geogràﬁca, va tornar a ser base d’operacions de l’exèrcit
austriacista d’Antoni Desvalls i de Vergós, Marquès del Poal.
Per tal de coordinar la Ciutat de Barcelona amb l’exèrcit català de l’interior del
Principat comandat pel Marquès del Poal, va ser habitual el contacte mitjançant
correspondència secreta, normalment codiﬁcada en codi numèric, obra de Salvador Lleonart. A partir d’aquesta correspondència secreta, els consellers de la
ciutat de Barcelona i els coronels de l’exèrcit català a l’exterior de la ciutat van
gestar una acció que certament no havia de deslliurar Barcelona del setge, però
de segur que, en cas de reeixir, provocaria un alè d’esperança en els resistents
i podria incidir en la consecució del ﬁnal de la guerra. La missió, demanada en
sengles cartes codiﬁcades trameses pels consellers de la ciutat de Barcelona,
va esdevenir el darrer sospir en l’intent a la desesperada d’introduir homes dins
el «cap i casal» i poder així seguir resistint el setge.
L’acció, doncs, consistia a fer que un contingent de l’exèrcit català trenqués el
setge borbònic i entrés dins la ciutat per ajudar i enfortir els assetjats. En carta
129 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
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del 17 de febrer de 1714 adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona, el
Marquès del Poal ja esmenta la seva intenció d’aproximar-se a Barcelona i un
mes més tard és el coronel Ermengol Amill qui ratiﬁca aquesta voluntat.130
L’indret escollit entre Antoni Desvalls i els seus coronels per tractar únicament
i exclusivament d’aquesta operació fou Olesa de Montserrat, i per partida doble,
en dos Consells de Guerra, entenent l’expressió com a reunió dels comandaments de l’exèrcit, celebrats el 18 de maig de 1714 i el 21 d’agost de 1714, tan
sols 20 dies abans de la fatídica data de l’11 de setembre de 1714.
El primer Consell de Guerra es va celebrar a Olesa de Montserrat el 18 maig de
1714 per tractar «de las repetidas instancias» que la ciutat de Barcelona havia enviat al Marquès del Poal perquè amb la major celeritat bastís un cos de 6.000 homes que ataqués el cordó de les tropes assetjants de la ciutat comtal. És en aquestes circumstàncies que el Marquès del Poal convoca a consell els seus coronels
«para que con sus acertadas resoluciones, puedan tomarse la más convenientes
medidas, o de subir luego a la montaña [...] o de atacar al destacamento o plaza
más conveniente, para que, logrando (con la ajuda de Dios) el derrotarlo, se pueda con más facilidad manprender el todo del enemigo y libertar Barcelona [...]».

Les actes del Consell de Guerra d’Olesa recullen per escrit la situació interna
dels propis regiments austriacistes al maig de 1714, fent palesa la precarietat
econòmica dels regiments austriacistes «reconociendo lo falto de mantenimientos y dinero, que de este solo puede hazerse cuenta para ocho dias, atendiendo que
si falta este se ha de disminuir el corto numero de tropes».131 El Marquès del Poal,
a més, exposa que per assolir els 6.000 homes necessaris caldria convocar a
sometent, però argumenta que això no és possible perquè els regiments borbònics de Thouy, Bracamonte, Vallejo, Montemar, Valdecañas y González es troben
en un «continuo movimiento por el País» i els sometents locals, «temerosos y acobardados», tenen por de les represàlies i «no osan dexar sus casas por no exponerlas al evidente riesgo de las tiranias del enemiga». A més, l’estat d’alerta dels regiments borbònics impossibilita reunir tots aquests sometents en un lloc segur.
A part de la situació interna dels regiments i la del país, les actes del Consell
de Guerra de 18 de maig contenen lletra per lletra l’opinió personal dels oﬁcials
presents al consell sobre l’afer que s’havia de tractar. Al Consell hi van assistir
tots els oﬁcials majors de l’exèrcit català a l’interior del Principat: el comandant
en cap coronel Antoni Desvalls i de Vergós (regiment de cavalleria Sant Jaume),
els coronels Ermengol Amill (regiment de fusellers de muntanya Sant Ramon
de Penyafort), Pere Brichfeus i Terns (regiment de cavalleria Pere de Brichfeus),
Francesc Busquets i Mitjans (regiment d’infanteria Francesc Busquets) i Antoni
Puig Sorribes, el tinent coronel Ramon de Rialp i Safont, el sergent major Antoni
Mora i Xammar i els capitans Josep de Castellbell i d’Àger, Josep Regàs i Agustí
130 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
131 AHCB. Consell de Cent, 1B X-127, doc. 196.
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Fita (tots sis del regiment de cavalleria Sant Jaume) i Joan Casanova (regiment
de cavalleria La Fe).
Davant la situació precària i d’inferioritat de les forces austriacistes, el Marquès
del Poal planteja dues opcions: reunir totes les tropes a Sant Jeroni o atacar una
plaça o un destacament borbònic per seguir fustigant l’enemic.132 El capità de
cavalleria Joan Casanova va començar parlant clar dient que amb la poca qualitat i nombre de tropes de què es disposava no era factible anar a la muntanya,
ja que en cas que s’ataqués el cordó del setge de Barcelona era molt probable
quedar ﬁnalment entre els dos focs. Davant aquest risc va proposar atacar un
destacament o guarnició, opció també avalada pel capità Agustí Fita. El capità
Josep Regàs va aprofundir en aquesta opció proposant d’atacar la guarnició de
Manresa al mateix temps que va demanar enfortir els voluntaris instruint-los i
convertint-los en tropa reglada. Seguidament el capità Castellvell va proposar
atacar el destacament de González. En el seu torn, el coronel Ermengol Amill va
estar d’acord en tot el que s’havia parlat ﬁns aleshores, però per contra va fer
èmfasi en el fet de complir les ordres que venien de la Ciutat de Barcelona i, per
tant, en última instància, assumir tots els riscos. En la seva intervenció va afegir,
convençut, que derrotant un destacament el poble s’alçaria en armes al seu costat. Per la seva banda el sergent major Antoni Mora, entenent que la població no
s’alcés en armes per por de trobar-se les cases cremades, va destacar que, si
l’exèrcit de Poal queia derrotat, automàticament Barcelona també cauria perquè
l’exèrcit borbònic concentraria totes les seves forces en el cordó del setge. La
seva opinió, doncs, s’afegia a l’expressada ﬁns al moment: atacar un destacament
i esperar més diners de la ciutat de Barcelona per tal de poder sufragar l’exèrcit.
El tinent coronel Ramon de Rialp, el coronel Francesc Busquets i Mitjans i el coronel de cavalleria Pere Brichfeus es van afegir als comentaris anteriors en el mateix sentit. El coronel de Cavalleria Antoni Puig i Sorribes, també del mateix parer
que els seus companys, va afegir la importància del fet que les tropes del general
Josep Moragues se’ls unissin per atacar un destacament enemic i destruir-lo.
El Consell de Guerra va ﬁnalitzar amb la intervenció del Marquès del Poal reaﬁrmant l’opinió que tenien poques tropes i que a més eren de qualitat dubtosa, i
això no les feia aptes per anar a la muntanya i iniciar el trencament del setge. El
Marquès del Poal va argumentar que l’important risc d’atacar un destacament o
guarnició era el fet que, en cas de derrota, les seves inexpertes tropes podrien
desfer-se. A més afegeix que, en cas de rebre l’ajuda de la ciutat per ajuntar
6.000 homes, seria viable provar de pujar a la muntanya parapetant petits cossos armats que haurien de defensar alguns llocs escollits de la rereguarda dels
destacaments enemics. El Marquès del Poal va ﬁnalitzar la seva intervenció recalcant d’una banda la necessitat de reforçar la debilitada plaça de Cardona, ja
132 La reunió a Sant Jeroni de Montserrat dels regiments i sometents participants al possible
trencament del cordó justament intenta conservar l’efecte sorpresa i evitar no ser descoberts abans d’hora pels regiments borbònics.

117

La guerra de Successió a Olesa de Montserrat
que era l’únic abric de les tropes de Poal, i d’altra banda la necessitat de reglar
els voluntaris (i temptar-los amb graus, si calgués), perquè eren tropes molt bones. En darrera instància, en el cas que la ciutat estigués molt dèbil, el Marquès
del Poal es posiciona també a intentar trencar el cordó per tal d’entrar el màxim
nombre de tropes.
En la resposta per carta als Consellers de la Ciutat de Barcelona, el Marquès
del Poal va dir, parlant dels coronels austriacistes a la Catalunya interior, que
«tots desitjan sa llibertat, mes no la busquen ab los medis convenients que son
lo unirse tots en un cos y atacar los enemics». És prou interessant apuntar que
aquest comentari, amb un cert grau de ressentiment, semblava dirigit expressament al general Moragues i als seus homes.
Durant la seva estada a Olesa de Montserrat, el Marquès del Poal, Ermengol
Amill, Francesc Busquets i Pere de Brichfeus van aproﬁtar per respondre diferents missives enviades pels consellers de la ciutat de Barcelona. L’endemà de
la celebració del consell de guerra, el Marquès del Poal va voler posar ordre als
saqueigs i robatoris a càrrec de soldats de les seves pròpies tropes. Per aturar
aquest desgovern que només portava desprestigi a la causa alhora que debilitava la seva acció militar el Marquès del Poal va fer publicar un ban en el qual
ordenava i manava a tots els veguers, batlles i jurats de les viles del Principat
detenir qualsevol fuseller, voluntari, soldat, etc., a peu o a cavall, que fes alguna cosa sense tenir permís escrit pel mateix Marquès del Poal, i que en cas de
resistència, se’l matés.133 Així mateix demanava que se li traguessin les armes,
cavall, diners, joies i objectes robats, se li enviés un informe i es custodiés el
pres sota responsabilitat del batlle ﬁns que se li pogués aplicar el càstig.
Les accions d’ambdós costats se succeïen en un estira i arronsa constant. Acorralats a dins de Barcelona i capaços a la desesperada d’aferrar-se a un clau
roent, els consellers de la Ciutat s’amaraven d’extremisme religiós i supersticions ﬁns a arribar a convocar el 19 de maig de 1714 un Consell de Guerra a la
Casa de la Ciutat de resultes de la consulta amb els teòlegs sobre l’estat de la
guerra. D’altra banda, però, el comandament borbònic, sabent-se superior en
homes i en armes, sí que tenia altres opcions més materials per no allargar el
conﬂicte i desgastar la seva tropa, i és per això que el dia 22 de maig de 1714 es
donà inici al gran bombardeig de Barcelona.
Els homes del Marquès del Poal no tenien cap més opció que jugar al gat i a la
rata per la Catalunya interior ﬁns que no assolissin un contingent armat prou
nombrós com per enfrontar-se cara a cara a camp obert amb les tropes borbòniques. Després d’aquest primer Consell de Guerra d’Olesa, els regiments del
coronel Busquets i Mitjans i del coronel Brichfeus restaren a Olesa, mentre les
forces del Coronel Antoni Desvalls i del Coronel Amill s’endinsaren pel Penedès
ﬁns a Sitges, tornant a intentar l’ocupació del Garraf. El 26 de maig de1714, des
de Vilanova, el Marquès del Poal informa per carta de l’evolució dels moviments
133 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127, doc. 197.
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de tropes a la zona de Montserrat. D’una banda el 23 de maig de 1714 el destacament de González capturava Vacarisses, Mura i Sant Llorenç Savall. A més
s’informava de la captura d’una carta a González en la qual es deia que Bracamonte volia atacar el Marquès del Poal a Olesa de Montserrat. A causa d’això, el
Marquès del Poal va creuar el riu Llobregat tot descobrint 200 cavalls i 200 infants de la guarnició de Martorell, amb la qual cosa es va veure obligat, després
d’algunes escopetades, a desplegar-se a la muntanya sobre Esparreguera.
El juliol de 1714 el comandament borbònic va reactivar la pressió militar per
poder acabar deﬁnitivament amb la guerra dels catalans. D’una banda el 6 de
juliol de 1714 va arribar a Catalunya el mariscal James Fitz-James Stuart, duc
de Berwick, encapçalant una tropa de 20.000 soldats francesos. La seva carta
de presentació van ser les més de 40.000 bombes caigudes damunt de Barcelona només durant el mes d’agost d’aquell any 1714. D’altra banda les tropes
borbòniques a l’interior del Principat van tornar a incendiar la població de Prats
de Lluçanès.
En la sessió del Consell de la vila de 17 de juliol de 1714 es va trametre l’ordre
del brigadier Diego González, coronel del regiment de Dragons d’Osuna i comandant del Vallès, que, de part del duc de Berwick, no es doni «ni carn, ni pa, ni
vi ni ninguna cosa als rebeldes encara que tingam ordas de Armengol, de Pual
ni d’altres caps sots pena de esser saquejats y cremats».134 Amb tal amenaça,
lògicament el Consell va decidir obeir l’ordre.
A ﬁnals de juliol de 1714 succeí, entre Esparreguera i Olesa de Montserrat, una
escaramussa entre Ermengol Amill i una companyia de botiﬂers. El 29 de juliol
de 1714, estant el coronel Amill a Monistrol de Montserrat va saber de la presència de Montemar a Esparreguera i va quedar decidit a atacar-lo, però ﬁnalment,
no podent-lo atacar, va topar casualment amb una companyia de cavalls formada per 50 botiﬂers. Segons Castellví, «el coronel Armengol Amill, avisado de
que el famoso partidario nombrado el capitán Maria se hallaba en las cercanías de
Olesa, marchó con silencio y celeridad a atacarle».135 Amill va massacrar la companyia. En les seves pròpies paraules, «atacàrem una Companyia de botiﬂers de
50 cavalls a sa vista (de Montemar) escapantse’n molts pocs, morint-ne 44 a la
qual partida comandava lo gran partidari i sanguinari Alferez Maria».136 Guanyat
el combat, Amill va poder capturar viu el capità o alferes Maria, però «como el
capitán Maria en diferentes veces había mandado ahorcar más de 30 paisanos y
voluntarios, no pudo Armengol librarle de la muerte porque, irritados los paisanos,
le precisaron a convenir que le pasasen por las armas».137
134 AHMO. Capsa 74. Llibre d’Actes IV, p.128v-129.
135 Francesc de CASTELLVI (1999), Narraciones históricas, vol. IV, edició a cura de Josep M. Mundet i Gifré i de Josep M. Alsina i Roca. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, p.270-271.
136 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
137 Francesc Castellví (1999), op. cit. p.270-271.
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A més, Amill informa que el capità o alferes Maria «morí amb sos dos ﬁlls en la
funció i un tal Roig d’Esparreguera que no era menys traidor que l’Aferez i era
l’assot de la terra».138 Aquest atac va ser un bon cop d’efecte, ja que Montemar va veure tota l’acció «podent assegurar a Vostra Excel·lència que no s’atreví
Montemar a moure’s havent-se fet la funció a ses barbes».139
La batalla de Talamanca i el segon consell de guerra d’Olesa (agost de 1714)
El 10 d’agost de 1714 les tropes del Marquès del Poal, el general Moragues i
el coronel Amill, després de batre diverses vegades la columna borbònica del
mariscal de camp Bracamonte, van conﬂuir al Lluçanès. Mentre Moragues es
quedava a la vista de Vic, el Marquès del Poal es va dirigir cap al Bages.
El 13 d’agost de 1714, Montemar, Vallejo i González van atacar el Marquès del
Poal a Talamanca. En aquest enfrontament hi van combatre 3.500 homes, 1.500
dels quals a cavall, per part dels borbònics, contra els 2.500 combatents que
aglutinava el Marquès del Poal, el coronel Amill, el coronel Busquets, el coronel
Brichfeus, els miquelets de Joan Vilar i Ferrer, Segimon Torres i Martirià Massegur, els granaders de Cardona i gran nombre de sometents i voluntaris. Al
llarg de dos dies es va esdevenir la Batalla de Talamanca, que s’ha acceptat com
la darrera gran victòria catalana de la guerra de Successió, assolida en bona
part mercès al coneixement de l’orograﬁa del territori i a la millor vista sobre
l’escenari de la batalla.140
Sortint de Talamanca, el Marquès del Poal va arribar a Olesa de Montserrat amb
un exèrcit proper als 5.000 homes disposat a atacar el cordó del setge de Barcelona. Pels coronels de l’exèrcit català, en el tram ﬁnal de la guerra, Olesa signiﬁcava salvar Barcelona. El segon Consell de Guerra d’Olesa, el 21 d’agost de
1714, va esdevenir el darrer sospir de la guerra a ultrança en l’intent a la desesperada de trencar el setge de Barcelona. La ciutat necessitava a la desesperada
l’assoliment positiu de l’arriscada acció que feia mesos reclamava: l’atac a les
tropes del cordó de setge i l’entrada a la ciutat de queviures i tropes de reforç.
El Marquès del Poal va arribar a Olesa de Montserrat el 18 d’agost de 1714 i
va aproﬁtar per començar a preparar l’acció ﬁnal publicant el dia 20 d’agost
de 1714 un ban públic en què alçava el sometent general de 14 anys en amunt,
complet, sota el lema «Via fora, socorro a Barcelona», advertint de càstig segur
sota rigor militar els que no s’hi presentessin.141
No va ser ﬁns al 21 d’agost de 1714 que es va celebrar el segon Consell de
Guerra d’Olesa de Montserrat amb una única qüestió a debatre: «atacar lo ene138 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
139 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127.
140 Francesc Serra i Gustau Erill (2009), La darrera victòria de l’exèrcit català: La batalla de
Talamanca (1714). Sant Vicenç de Castellet: Farell.
141 AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127, doc. 337.
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mic des de la montanya o introduir lo socorro de 1.000 homes a la plassa» de
Barcelona.142 La carta escrita pel Marquès del Poal destaca que en plantejar
aquesta qüestió s’hi va oferir Don Armengol Amill.
En l’anterior Consell de Guerra d’Olesa de 18 de maig de 1714, els coronels
catalans ja havien acordat que la xifra mínima apta per fer l’atac amb garanties
era de 6.000 homes. Ara, però, els homes reunits per l’exèrcit austriacista a
l’interior del Principat era solament de 4.000 homes.
Després de les deliberacions pertinents, els oﬁcials presents al Consell van
decidir unànimement que «passasem los Coronels Ferrer, Massegur, Mitjans y
Brichfeus al socorro però que Armengol se quedàs fora per ser necessària sa
persona en lo Principat».
Tot i que inicialment era previst iniciar la missió el dia 22 o 23, el Marquès del
Poal la va posar en marxa el dia 21. En arribar a Terrassa, va trobar-se els passos de Rubí i Martorell ocupats per les tropes de Montemar, González, Vallejo i
Thouy reforçades amb 2.000 soldats del cordó del setge i amb 600 homes més
d’Armendaris. Amb aquest contratemps, el Marquès del Poal va dirigir-se vers
Castellar del Vallès i Sentmenat, lloc on va poder donar repòs a la seva cavalleria. A la una de la tarda ja van albirar els destacaments borbònics que, en
nombre de 6.000 o 7.000 homes, eren a Sabadell i, anant ràpidament vers Sentmenat per caure damunt d’ells, els van obligar a retirar «despues de tres hores
de foch animat a la Montanya». Tot i perdre només deu homes, l’atac va provocar
una gran desfeta en les tropes del Marquès del Poal, ja que va fer dispersar una
«grossa porció de sometents dels que per poc animosos, rebent aquell foch sen
tornaren a ses cases». Per tal de reorganitzar-se i intentar recuperar els sometents, el Marquès del Poal va aturar-se a la casa del Farell, al terme municipal
de Caldes de Montbui.
En la seva crònica escrita el 23 d’agost de 1714 des de Mura adreçada als Consellers de la Ciutat de Barcelona, el Marquès del Poal, sabent que el temps perdut a conseqüència de l’anterior combat és fatal per Barcelona, s’alça en la seva
defensa dient irònicament «no discorria V. E. si acas tardo, que sia originat de
neglogencia sinó de impossibilitat».
A part de les accions de les tropes del Marquès del Poal i del coronel Ermengol
Amill, la missió per introduir lo socorro a Barcelona va transcorre el seu propi
camí, tot i que amb un resultat semblantment descoratjador. El Marquès del
Poal havia destinat per a aquest important objectiu 1.000 infants i una part del
regiment Brichfeus, amb les 3 companyies de voluntaris d’Ordovás, Carreras i
Vilaró, que feien en total uns 130 genets. Com que volien passar per sorpresa,
aquest contingent es va reduir a 700 infants dels regiments de Francesc Busquets, Joan Vilar i Ferrer i Martirià Massegur, a més de contenir també 100 granaders de Cardona comandats pel capità Francesc Torrent, junt amb sometents
142 Aquest esment i els posteriors, de l’AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127, doc. 337.
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i fusellers, 70 genets de Pere de Brichfeus i els dels capitans de voluntaris que
seguien el tinent Ordovás. Els responsables de comandar la missió varen ser el
coronel d’infanteria Francesc Busquets i Mitjans i el coronel de fusellers Joan
Vilar i Ferrer. El pla d’incursió projectat suposava baixar des d’Olesa i travessar el riu Llobregat per la part d’Abrera, donant la volta per Martorell i deixant
aquesta vila a l’esquerra; després passar per Sant Andreu de la Barca i Pallejà,
travessar la planúria i emparar-se sota el foc protector de la Fortalesa de Montjuïc, per tal d’entrar a Barcelona.143 A més, per donar cobertura a l’entrada dels
reforços, el general comandant Antoni de Villarroel havia previst destinar un
destacament a les ordres de l’ajudant reial Martín de Zubiría, per tal que sortís
des de Barcelona i enllacés amb les tropes que havien d’entrar a la ciutat a la
rodalia d’Esplugues i de Sant Feliu de Llobregat.
Per lletra del coronel Pere de Brichfeus destinada als Consellers de la Ciutat
de Barcelona escrita el 26 d’agost de 1714 des de Corbera de Llobregat, tenim
coneixement detallat del curs de l’operació.144 Sortiren de Vacarisses el migdia
del 25 d’agost de 1714 i preveien, tal com estava lligat, d’entrar a Barcelona, ja
de nit, pel costat del port. La missió, però, va quedar truncada arribats al pla del
Papiol. En el moment de creuar el camí reial per buscar aixopluc vora el riu Llobregat varen ésser descoberts per una guàrdia de fusellers que desconeixien
que tingués l’enemic en aquell lloc.
Els fusellers borbònics varen començar a disparar i, tot i que en un primer moment aquest atac no va causar «temor algun a nostra gent, a poc a poc la infanteria se posà en un total desordre». Seguint la infanteria, la confusió també
va començar a afectar la cavalleria. Finalment els coronels varen poder calmar
els seus homes i evitar que es dispersessin i, tot i que les tropes austriacistes
no varen sofrir grans pèrdues, es va creure oportú dirigir-se a Corbera «sent
precís mudar de intent, ja per estar descoberts, com tambe per la gent», és a dir,
per la mala qualitat de les seves tropes de voluntaris. L’operació per socórrer
Barcelona va fracassar.
Assabentat del fracàs el 29 d’agost del 1714, el Marquès del Poal era a Capellades esperant la incorporació de Bricfeus i Busquets i Mitjans.145 En el Consell de
Guerra que s’hi va celebrar, i que va comptar amb la presència de l’enllaç Martín
de Zubiría, el coronel Amill es va excusar per no poder passar a Barcelona davant la rebuda de nombroses cartes dels consellers que així li ho demanaven,146
mentre que Salvador Lleonart intentava fer entendre als consellers de la ciutat
que no es podia forçar un altre intent d’entrada a Barcelona,147 perquè a dins la
ciutat no hi hauria queviures per a tothom.
143 www.11setembre1714.org
144 Aquesta referència i les següents, de l’AHCB. Consell de Cent. 1B-X, 127, doc. 346.
145 Mateu Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y herioca defensa de
los fueros y privilegios de Cataluña del 1713 y 1714, vol. II, p.205.
146 Mateu Bruguera, op. cit., p.205-206.
147 Mateu Bruguera, op. cit., p.206.
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La matinada del 30 d’agost de 1714 van aparèixer les tropes de Montemar i
Vallejo, per la qual cosa el Marquès del Poal va decidir esperar-los a la falda de
Montserrat.148 Després d’un combat de dues hores, els austriacistes van retirarse a Monistrol de Montserrat, passant els enemics al Bruc, on el Marquès del
Poal, Brichfeus i Amill van atacar la seva rereguarda. En l’atac, els borbònics
van perdre 20 cavalls mentre que els austriacistes van perdre 38 homes, que
van ser penjats a Terrassa, Martorell i Esparreguera.
Per intentar esponjar el territori més proper al camp de Barcelona i fer allunyar
del cordó del setge el màxim de tropes borbòniques, el Marquès del Poal va decidir atacar Manresa el dia 4 de setembre de 1714. Va ser un èxit inicial, ja que
van sorprendre la guarnició de 30 homes que hi havia a Sant Domènec, defensant-se la resta de la guarnició al Carme i la Seu. L’endemà l’atac va progressar,
entrant dins la mateixa Basílica de Santa Maria, lloc on hi havia les defenses
més importants de la ciutat de Manresa. L’atac austriacista va obligar els borbònics a retirar-se al campanar de la Seu al mateix temps que atacaven el Carme.
Per fer rendir els borbònics refugiats al campanar de la Seu, els austriacistes
van cremar alguns retaules provocant una gran fumarada i van aconseguir posar, ja de matinada, les tropes borbòniques gairebé al límit de la rendició. Però
els reforços borbònics dels destacaments de Montemar i Vallejo es van anar
atansant a Manresa i el Marquès del Poal es va veure forçat a retirar-se, tot
abandonant tres barrils de pólvora i alguns ferits.
Veient la intenció austriacista de no rendir Barcelona sota cap concepte i els
intents continuats per fer entrar queviures i soldats dins la ciutat, l’estratègia
borbònica va virar ﬁns al punt d’arribar a destinar més de 10.000 soldats fora
del cordó del setge solament per atacar les tropes del Marquès del Poal i reprimir amb duresa el territori, preferint deixar de bombardejar la ciutat si així
n’impedien l’entrada de queviures i reforços.
En la darrera carta que el general Moragues envia al Marquès del Poal, el general li digué que si era necessari estava disposat a baixar ﬁns a Barcelona
amb les seves tropes, que en aquells moments eren entre les comarques del
Berguedà i el Ripollès. Però el Marquès del Poal ja ho tenia clar i digué als consellers de la ciutat, per mitjà dels enllaços Josep Riera i Martín de Zubiría, que
era impossible fer entrar els desitjats reforços a la ciutat.
El darrer dels 158 soldats morts a Olesa de Montserrat és l’olesà Antoni Bayona,
paraire del carrer de Baix.149 El cas d’Antoni Bayona és l’únic dels 158 soldats
inscrits al llibre d’òbits de l’APOM que no va morir a Olesa, però sí que hi va ser
enterrat. La seva història és força tràgica, passant per damunt de la tragèdia general, a nivell local, que signiﬁquen 158 morts. N’Antoni Bayona va morir l’estiu
de 1714 en un combat que hi hagué als vessants de la muntanya de Montserrat.
148 Mateu Bruguera, op. cit., p.235-239.
149 APOM. SAC-26, D5, p. 151.
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El seu cos no va ser trobat i per aquest motiu se li va fer una missa exequial
el desembre de 1714. Però, dos anys després, se li va poder fer l’enterrament
en trobar uns ossos que contenien uns rosaris que van ser identiﬁcats com els
d’Antoni Bayona.
«Oﬁci de cos present per Antoni Bayona.
Als vint-i-dos del mes de desembre de l’any del senyor de mil set-cents catorze se celebrà un oﬁci de cos present sicut in die obitus per l’ànima de Antoni Bayona, paraire del carrer de Baix de dita vila, que morí, segons se diu, en
la refrega que hi hagué cerca la muntanya de Montserrat lo estiu del present
any 1714, per los Reverents de la Església Parroquial de dita vila. Ritu duplici
anima ejus requiescat in pace. Amen.
I a tres de febrer de mil set-cents setze fou enterrat en lo cementiri de dita
vila per haver encontrat, sogons se diu, la ossa, amb los rosaris seus. Missa
resada anima ejus requiescat in pace. Amen».

El Memorial 158 i La Festa dels Miquelets, recuperació de la memòria i recreació històrica
L’any 2006, l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat va iniciar una recerca documental per recuperar i digniﬁcar la memòria històrica del pas de la Guerra de Successió a Olesa de Montserrat. Aquest treball va rebre el suport de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i del Departament de Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya, en la convocatòria de l’any 2008 per a la concessió
d’ajuts per a la realització d’activitats que contribuïssin a recuperar i divulgar la
memòria de la guerra de Successió i de les seves conseqüències.
Coincidint amb la diada de l’11 de setembre de 2008 es va inaugurar el Memorial 158,150 espai de record als 158 soldats austriacistes originaris d’Alemanya,
Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda i Catalunya morts a Olesa de Montserrat entre 1706 i 1714, en el transcurs de la guerra de Successió. Als peus de
la ﬁta commemorativa s’hi va col·locar una llosa de marbre que deia «Als defensors de la llibertat». L’emplaçament d’aquest espai de record, prop de l’església
parroquial, en l’angle format pels actuals carrers Tetuan i Hospital, no va ser
casual: la ﬁta es va col·locar en el lloc que havia ocupat l’antic Hospital d’Olesa,
ediﬁci on van morir alguns d’aquests soldats.
L’any 2009 es va publicar el quadern Memorial 158. Olesa als defensors de la
llibertat (1705-1714), dins la col·lecció de monograﬁes locals Quaderns d’Olesa
impulsada pel mateix APOM. L’objectiu d’aquesta publicació va ser donar a
conèixer el Memorial 158 recuperant i difonent la memòria històrica dels qui
van morir en defensa de les nostres llibertats i, en especial, tots aquells soldats
aliats estrangers que ho van fer fora de la seva llar sense un reconeixement.
Amb pocs anys el Memorial 158 impulsat per l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat ha esdevingut l’element que ha institucionalitzat la diada nacional de
150 Vegeu «Annex 1. Òbits militars de la guerra de Successió a Olesa de Montserrat».
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Figura 6. El Memorial 158. Espai de memòria
als 158 soldats morts a Olesa de Montserrat en
el transcurs de la guerra de Successió inaugurat l’any 2008. Imatge: Xavier Rota

Catalunya a la vila d’Olesa de Montserrat. En els escassos 7 anys d’existència, el
Memorial 158 no solament ha propiciat actes d’homenatge als defensors de les
nostres llibertats sinó que al mateix temps ha servit per donar signiﬁcat i coherència a una festa de recreació històrica inèdita a Catalunya i amb una sòlida
base documental: la Festa dels Miquelets.151
En la Festa dels Miquelets d’Olesa de Montserrat, l’acte institucional d’homenatge
al Memorial 158 queda consolidat al mateix temps que es reforça la participació
directa de nombroses entitats i gent particular en un ambient festiu i de representació cívica ambientat a la Catalunya de l’any 1700.
La Festa dels Miquelets, creada a redós del Memorial 158, és una festa de recreació històrica impulsada des de l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat, on
s’esceniﬁca amb rigor els diferents fets ocorreguts a la vila d’Olesa de Montserrat en el transcurs de la guerra de Successió (1705-1714). El nom mateix de
l’esdeveniment vol recordar el punt d’encontre que fou al llarg del conﬂicte la
vila d’Olesa de Montserrat, primerament per l’exèrcit aliat i posteriorment per
l’exèrcit català, com a lloc estratègic amb castell i hospital, prop l’aquarterament
borbònic de Martorell, el camí ral d’Esparreguera i a mig camí de Manresa a
Barcelona i d’Igualada a Terrassa.
Tenint ben presents els fets històrics ocorreguts i amb l’assessorament dels
principals experts en la matèria, la Festa dels Miquelets ha esdevingut una ﬁnestra oberta a la vida quotidiana dels sovintejats allotjaments de l’exèrcit aliat
dins de la vila d’Olesa amb la recreació de dos campaments militars, aproﬁtant
per retre honors als soldats que hi deixaren la vida. D’altra banda, la Festa dels
151 www.festadelsmiquelets.cat
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Figura 7. Miquelets del regiment de fusellers de muntanya del coronel Joan Vilar i
Ferrer, recreat per l’associació Miquelets de Catalunya. Foto de Mar H. Pongiluppi
Miquelets també recull el testimoniatge a la vila d’Olesa de la Guerra a Ultrança
amb la commemoració i recreació del Consell de Guerra presidit per Antoni
Desvalls i de Vergós, Marquès del Poal, celebrat a Olesa de Montserrat el 20 i 21
d’agost de 1714. En aquest consell hi van fer presència les darreres esperances
per salvar Barcelona del setge. El fracàs de l’objectiu marcat desencadenà en la
tràgica jornada de l’11 de setembre de 1714.
L’any 2010 les associacions olesanes l’Arrel Acció Cultural, l’Eixida de l’Art
i Miquelets de Catalunya recullen de l’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat
l’organització de la Festa dels Miquelets, ampliant l’acte central d’homenatge
realitzat els darrers anys amb una festa de recreació històrica, coordinant
un mercat de productes artesanals i alimentaris de la població i la comarca i
eixamplant l’oferta d’activitats: música, dansa, cultura popular, presentació de
llibres, conferències...
Amb la Festa dels Miquelets de l’any 2010 es van estrenar els Miquelets d’Olesa,
grup estable dins l’Arrel Acció Cultural associat a Miquelets de Catalunya, entitat
degana de la recreació històrica del 1700 a Catalunya. Els Miquelets d’Olesa
van ser creats amb l’assessorament de l’historiador Francesc Xavier Hernàndez Cardona i del dibuixant i documentalista Francesc Riart per fer la recreació
històrica del Regiment de Miquelets Fusellers Voluntaris del coronel Joan Vilar i
Ferrer, companyia de miquelets de la Catalunya Central que lluità a la guerra de
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Figura 8. Festa dels Miquelets
a Olesa de Montserrat amb
motiu de la inauguració del
Memorial 158. Olesa als defensors de la llibertat (17051714). Imatge: Xavier Rota

Successió a la monarquia hispànica. El nom Miquelets d’Olesa no va ser casual,
ja que existia un conjunt literari popular i d’autor que en feia referència: dues
llegendes recollides per Víctor Balaguer i Joan Amades, desenes de cançons
provinents d’arreu de Catalunya al voltant de la temàtica de les «Isabels robades» i una obra teatral inèdita del reconegut Apel·les Mestres titulada justament
Els Miquelets d’Olesa, en la qual els ﬁgurins dibuixats pel mateix autor presentaven una estètica molt propera als miquelets del segle xviii, i ﬁns i tot coincidien
en el color del vestuari.
L’any 2013 les entitats i persones organitzadores creen l’Associació Cultural La
Festa dels Miquelets, entitat oberta i aglutinadora que ha de donar continuïtat a
aquest acte festiu i reivindicatiu.
La Festa dels Miquelets, defugint de tòpics i folklorismes, s’arrela a l’estudi
cientíﬁc per esdevenir un monument efímer a la memòria històrica en un acte
festiu i reivindicatiu que eixampla els coneixements dels més grans i que perviu
en la retina dels menuts.
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ANNEX 1. Òbits militars de la guerra de Successió a Olesa de Montserrat
(Font: Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat / Elaboració pròpia)
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Soldats alemanys, austríacs i suïssos: 139
Soldades alemanyes: 3
Soldats ﬂamencs: 5
Soldats portuguesos: 2
Soldats i miquelets catalans: 4
Soldats de nació sense identiﬁcar: 5
* Òbit del qual conservem més informació
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La guerra de Successió als llibres sagramentals.
L’Arxiu parroquial de Martorell
Ferran Balanza i González, Martorell
Introducció
Aquest treball de recerca documental forma part d’un estudi més ampli sobre
la guerra de Successió i la presència militar a Martorell durant el segle xviii, en
el qual les fonts primàries utilitzades són els llibres de Baptismes, Matrimonis i
Defuncions, conservats a l’Arxiu Parroquial de Martorell, complementades amb
altres fonts documentals i bibliogràﬁques, algunes d’elles, de l’Arxiu mateix,
com poden ser per exemple els llibres d’administració de les confraries del Roser, dels Dolors, de Sant Francesc i Sant Ramon, i de Santa Llúcia i Sant Pau.
Molts dels soldats del període d’entreguerres dels segles xvii i xviii es desplaçaven amb les esposes i els ﬁlls i, en alguns casos, amb les dones embarassades,
que solien donar a llum a les cases que els havien acollit. Així, per exemple,
solament en el període comprés entre el 24 de novembre de 1689 i el 28 d’agost
de 1727, van néixer i es van batejar a la Parròquia de Santa Maria de Martorell, 97 ﬁlls de soldats. Aquest fet, tot i les tensions provocades a nivell general pels allotjaments, va suscitar també en moltes ocasions una estreta relació
d’afecte i simpatia entre els acollits i els acollidors, la qual es traduirà sovint
en l’apadrinament de la criatura per part de l’amo o de la mestressa de la casa.
També es pot donar la circumstància que sigui la mestressa la que hagi anat de
part i el soldat esdevingui el padrí del nou nat, i ﬁns i tot, que un ﬁll del soldat
—que acompanya el pare en campanya— faci de padrí del seu germà. Avui ens
costa d’imaginar-nos un exèrcit desplaçant-se amb les dones i les criatures,
però això, durant aquella època, solia ser habitual.
L’escenari, era el d’una vila encerclada de muralles, que a principis del segle
xviii tenia 233 cases i un miler d’ànimes de comunió, i que va veure passejar
pels seus carrers soldats anglesos, irlandesos, holandesos, alemanys, ﬂamencs,
austríacs, bohemis, savoians, llombards, napolitans, portuguesos, francesos,
castellans..., de totes les nacions. Dos dels soldats anglesos eren naturals de
Londres i van ser pares a Martorell, i per tal de poder batejar els seus ﬁlls, es
van veure obligats a renunciar a la seva fe anglicana i convertir-se al catolicisme. També n’hi havia dos que eren nascuts a París; un de milanès, al qual uns
anys més tard el retrobarem novament a Martorell fent de pagès; un comerciant
romà proveïdor de l’exèrcit, que s’assentarà també a Martorell, i un soldat de la
Normandia que s’hi establirà com a sabater.
D’aquests soldats, 179 i 22 dels seus ﬁlls van morir a Martorell durant els anys
1705-1715, i la majoria van rebre sepultura al fossar de la capella de Sant Bar131
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Figura 1. L’església de Santa
Maria de Martorell. postal de
principis del segle XX on encara
apareix damunt del campanar la
fortificació construïda l’any 1874
durant la darrera Guerra Carlina, que va ser enderrocada l’any
1916, data en què el campanar va
recuperar el seu pinacle piramidal tradicional. L’església va ser
destruïda el 1936. El seu arxiu
parroquial permet obtenir dades dels naixements, defuncions
i casaments dels soldats que
s’hotatjaren a la població durant
la guerra de Successió i posteriorment. Foto: postal d’Àngel
Toldrà Viazo (A.T.V. - 802) editada l’any 1906. Col·lecció de Ferran Balanza

tomeu, on cada any, des de la diada de l’Onze de Setembre de 1996, se’ls ret
homenatge amb una ofrena ﬂoral.
Els documents que ofereixo a continuació són una transcripció literal de les anotacions contingudes en els llibres de l’Arxiu Parroquial de Martorell: Baptismes
1664-1698, Baptismes 1698-1727 i Defuncions 1705-1716. He regularitzat la
puntuació, l’ús de majúscules i l’accentuació, i he desenvolupat els abreujaments.
En alguns casos excepcionals, he omès transcriure la totalitat del document, per
ser excessivament llarg i no aportar cap informació essencial (desglossament,
per exemple, de les despeses d’algun enterrament). En canvi, però, tot i la seva
reiteració formulària, he optat per conservar l’encapçalament de la majoria dels
documents que ara referenciarem. També vull fer observar la manca de regularitat existent a l’hora d’escriure els noms de lloc, cognoms o la denominació
d’algunes de les unitats militars. En el treball, ara en curs d’elaboració, sobre el
segle xviii a Martorell, hi haurà el corresponent estudi analític, però de moment
i de cara a la celebració d’aquestes jornades, m’ha semblat que podia ser interessant poder avançar en primícia el contingut d’aquests documents, tant de
cara al coneixement dels estudiosos, com per al públic en general.
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Documents
Arxiu Parroquial de Martorell, Llibre de Baptismes de 1664-1698
1 Foli, 151 vº
Vuy a vint y quatra de novembra de mil sisens vuitanta y nou per mi Fr. Joseph
Fuxachc, vicari de la present parròquia de Martorell, fonch batejat Jaume, Francisco,
y Josep, ﬁll llegítim y natural de Baltashar Gonzales, soldat, y Theresa, cònjugues,
de nació castellans; foren padrins Jaume Roig, ferrer de la present vila, i la senyora
Donya Francisca Ayala, muller del alferes Francisco Díes, tots habitants en dita vila,
bisbat de Barcelona.

2 Foli 197
Vuy als vint y nou de octubre de mil sisents noranta y sinch, fonch batejat Magí,
Gil, Joan, ﬁll de Biel, soldat del Regiment de Colnasel, y de Francisca, cònjugues,
del lloch de Vile, bisbat de Brucelas; foren padrins Magí Costa, pagès de la present vila de Martorell, y Maria Catharina Martas, soldada del mateix regiment. Ministre, lo reverent Francesch Auger, prevere y vicari de la present vila de Martorell.

3 Foli 198
Vuy als tres de desembre de mil siscents noranta y sinch, fonch batejat Francisco
Gabriel, ﬁll de Gabriel Furió, del lloch de Sudaja, bisbat de Namur, soldat del Regiment de Nuiell y de Isabelanna, cònjugues; foren padrins Josep Garrigosa, hostaler,
habitant en la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona. Ministre lo reverent
Francesch Auger, prevere y vicari de dita y present vila de Martorell.

4 Foli 198 vº
Vuy als setse de desembre mil siscents noranta y sinch, fonch batejat per mi Dr.
Joseph Esteve, prevere y rector de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona,
Jaume Joseph, ﬁll legítim y natural de Antoni Aragó, soldat de la Companya de Messieur Franch, del Tèrcio del conde Nisel de Flandes y de Margarida, cònjugues. Foren
padrins Jaume Flonch, soldat del mateix tèrcio, y Maria Catarina Piero, donsella.

5 Foli 199
Vuy als vint de desembre de mil sisents noranta y sinch, fonch batejat Pera, Thomàs,
Eudalt, ﬁll de Pera Plum, de la vila de Muns del bisbat de Cambrai, cap de esquadra
de la Companyia de Monsiur Franch, del Regiment de Noiel, y de Elisabet, cònjugues;
foren padrins Gerònim Piero, menor, ﬁll de Gerònim Piero, sargento de dit tèrsio y
companyia, y Maria Catarina Piero, donsella, ﬁlla del dit Piero sargento. Ministre lo
reverent Francesch Auger, prevere y vicari de Martorell, bisbat de Barcelona.

6 Foli 199
Vuy als vint y vuit de desembre de mil sisents noranta y sinch, fonch batejat Joan,
Francisco, Eudalt, ﬁll de Andreu Enou, soldat del Regiment del Conde de Noiel, del país
de Ainou, de la vila Ernou, bisbat de Cambrai, y de Maria Joana, cònjugues; foren padrins Enrich Duch, soldat del mateix regiment, y Francisca Masali. Ministre lo reverent
Francesch Auger, prevere y vicari de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.
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7 Foli 199 vº
Vuy als setze de janer de mil sisents noranta y sis fonch, batejat Jaume, Antoni, ﬁll
de Joan de Terme, soldat del Regiment de Noiell, de la vila de Faresin, país de Lieger,
Regne de Holanda, y de Catarina, cònjugues; foren padrins Jaume de Ney, soldat del
mateix regiment, y Margarida Peiró, donzella, tots ﬂamencs. Ministre lo reverent
Francesch Auger, prevere i vicari de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

8 Foli 202 vº - 203
Dia prima mensiis Juniy, anno á nativitate Domini Milluso. Sexenteisimo nonaguisimo
sexto per me D. Josephun Esteve prev. et rectoren pntis. Eccle. Parralis. B. Marie de
Martorell dioc. de Barnª et Principatus Cathalonia fuit babtitsata solemniter Rosa de
Santa Maria, Josepha, Margarita, ﬁlia legitima et naturalis Abraham Trou, miles cohortis D. Domici Gonsal, Terty Comitis de Neuliers, oriundi civitatis Mons, Comitatge
Flandie, et Marie de Carmona, Fransici de Carmona conjug. Hac in dicta villa Martorelli.

9 Foli 204 vº
A onse dies del mes de 8bre del anyo mil seiscientos noventa y seis, fue bautizado
baixo de condición, Dn. Alvaro, Remigio, Bonifacio, Pablo, hijo de Dn. Bonifacio de
Luyando, comisario general del Tercio de Estremadura, y de su legítima muger Dª
Teresa de Riuágueda y Enzío; sus abuelos paternos, dícese ser Dn. Diego de Luyando, Cavallero del Orden de Calatrava, y Dnª Manuela de Gustamante y Muxica,
su legítima mujer, vecinos todos de la ciudad de Horduña en el Señorio de Bizcaya,
obispado de Calahorra: fueron padrinos Pablo Abat, labrador, y María Padrós y Abat
viuda, vecinos de la parroquia y villa de Martorell, obispado de Barcelona: ministro
de dicho bautismo fue el Rdo. Francisco Auger, presbítero y vicario de dicha y presente villa de Martorell.

10 Foli 211 vº
Vuy al vint y vuit de juliol de mil siscents noranta y set, fonch batejada Anna Emaranciana, Eulària, ﬁlla de Francesch Blanch, ferrer de la vila de Tona, bisbat de Vich,
habitant en lo exèrcit, y de Eulària, cònjuges; foren padrins Josep Oliver, paraire de
la vila de Sant Hipòlit, del mateix bisbat de Vich, y Mariangela Bascons de Sant Feliu
de Pallarols, del bisbat de Gerona. Ministre, lo reverent Francesch Auger, prevere y
vicari de Martorell, del bisbat de Barcelona.

11 Foli 212
Die vigesima prima Augusti amni millesimi sexcentessimi nonagesimi septimí, bathisiatis fuet Joannes Georgius ﬁlius Josephis Rauffer, militis legionis Casarez Ducis
Coloneli de Saxcobur, et Catharine eius uxoris, fuerunt patrini Joannes Georgius y
Grekenhofer et Maria Elisabetta Kleinin; feit minister Reverendus Francisei Auger
prev et vicarius dictis ville Martorelli Dioc. Barna.

12 Foli 212 vº
Vuy als vint y dos de agost de mil siscents noranta y set fonch batejada Geltrudis, Josepha, Maria Rosa, ﬁlla de Juan Pagano, sargento del Tèrsio de los Napolitanos, y de Ma-
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drona, cònjugues; foren padrins Dn. Joseph Marino,ajudant del mateix Tèrsio y Isabel
Casanovas muller de Francisco Casanovas, ortolà de Barcelona. Ministre lo reverent
Francesch Auger, prevere y vicari de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

13 Foli 212 vº
Die 3 mensis septembris 1697 fuit bapthisatus Ionnis Franciscus Renaulo ﬁlius legitimus et naturalis Antonii [Renaulle] et Maria Queffe coiungum; patrini Ioanos Franciscus Grulois et Guihelma Penocha, omnos Vallons Regimendi Comitis de Solrs, per me
fratedu Michaelen Angelum capellanum regium Regindisi de Medoc in ﬁdem quòrum.

14 Foli 212 vº
Die quarta Septembris millessimi sexcentessimi nonagessimi septimí fuit baxthiatus
Petris Luseu, ﬁlius Hisach Militis Regimenti de la Marina, et Barbare uxoris; fuerunt
Patrini Petrus Burgoin et Joanna Maju. Minister fuit Carolus Laporta Eclemosinatius
dicti Regimenti et Hoc factum fuit in Pagli Eccle. Beate Marie de Martorell, Dioc. Barna.de licensia Parrochi.

15 Foli 213
Die octava Septembris anni millesimi sexcentessimi nonagesimi septimí fuit baxhisatus in pnti. parqli. Martorelli Dioc. Barn., Augustinus ﬁlieis Gladis Piguri miles in
Cortegui Vocatut Melli et Sguilberta Rout ejus uxoroni; fuerunt patrini Augustinus
Masque et Maria Borgonii. Minister Rdus. Franch. Auger pbr. et vicarius dicte parqli
Eccte. Beate Marie de Martorell Dioc. Barna.

16 Foli 213 vº
Die deisima Septembris millesimo sexsentesimo nonagesimo septimo fuit baxthisata Maria Barbara, ﬁlia Ludoivici Grunan, viender loci de Feccsi, Dioc. Ambrum, et
Marianne eujus uxoris; fuerunt patrini Franciscus Polit Comiserius degenfoi in pnti.
Exercihe Regis Cristhanissimi, et Maria Baroasel uxor Joaannis Mundan viender
ejusden exerchi. Minister Rdus. Franc. Auger pbr. et vicarius pti. Parqli. Eccte. Beate
Maria de Martorell Dioc. Barna.

Arxiu Parroquial de Martorell, Llibre de Baptismes de 1698-1727
1 Foli 8 vº
Als vuit de desembre de mil sicents noranta y nou foch batejada Maria Rosa, Josepha, Agnès, ﬁlla de Antoni Ramon Fusai, soldat del Tèrsio dels Grochs de la Companya de Dn. Antonio Andrada, y de Maria Rosa, cònjugues; foren padrins Joseph
Garrigosa, hostaler, y Maria Garrigosa, cònjugues, habitants en la present vila de
Martorell y bisbat de Barcelona. Ministre lo reverent Francesch Auger, prevere.y vicari de dita y present vila de Martorell.

2 Foli 11 vº
Als trenta de mars 1700 fonc batejada per mi Fr. Joseph Capdevila, vicari de la Parròquia de Santa Maria de Martorell, Theresa, Francesca, Gerònima, ﬁlla llegítima
y natural de Pedro Diéguez, soldado de tropa de Órdenes, y Francisca, cònjugues,
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foren padrins lo Dr. Juan Soler y Gerònima Ribot, viuda, tots de la vila de Martorell,
bisbat de Barcelona.

3 Foli 12 vº
Als 26 de maig de 1700 fonch batejada per mi, Domingo Degollada, prevere y vicari
de dita Parròquia de Santa Maria de Martorell, Francisca Maria Rosa, ﬁlla legítima y
natural de Esteve Martínez, soldat de caballeria y natural de la parròquia de Santa
Ana del Oro, y de Teresa Martínez, muller sua; padrins foren Joseph Santacana, pagès de la vila de Martorell y Francisca Audal de la matexa vila, bisbat de Barcelona.

4 Foli 18 vº
Als vint y sis de Abril de mil setcents y un, fonch batejat per mi Domingo Degollada,
prevere y vicari de la present vila de Martorell, Josep, March y Jauma, ﬁll llegítim
y natural de Pera Martí, soldat de cavall de la Companyia de Dn. Diego de Minyano,
y de Maria Martí, cònjugues; foren padrins lo Sr. Joseph Virto Vicente, tinent de dita
companyia, y Francisca Vidal, habitant en Martorell.

5 Foli 73
Als vint y sis de febrer mil setcents y vuit per mi Dr. Joseph Esteve prevere y rector
de Martorell, fonch batejat solemnement Joan, Carlos, Joseph, ﬁll llegítim y natural
de Joan Christòfol Schliesser, soldat de un Regiment del Palatinat de nasió, del Archabisbat de Colònia , y de Polònia, cònjugues; foren padrins Joan Santinella, passamaner [?], y Rosa, cònjugues, de la ciutat de Bacelona..

6 Foli 73-73 vº
Als vint y nou de febrer mil setcents y vuit per mi Dr. Joseph Esteve, prevere y rector
de Martorell, fonch batejat Joan, Bernat, Joseph, ﬁll lllegítim y natural de Purcarto
Miler, soldat del Regiment del General Cope, natural de Baviera, y de Maria, cònjugues: foren padrins Joan Jacob Smid, natural de Nurenberch, del Palatinat, soldat
del mateix regiment, y Madalena Castallet, donsella habitant en la present vila de
Martorell, bisbat de Barcelona.

7 Foli 73 vº
Als quatre de mars mil setcents y vuit per mi Dr. Joseph Esteve, prevere y rector de Martorell, fonch batejat, Joan Philip, Carlos, Miquel, ﬁll llegítim y natural
de Vuolffang Mosmoller, soldat del General Cope, del ducat de Baviera, y de Anna
Maria, cònjugues; foren padrins Phelip Solli, soldat, y Maria Martí, muller de Pere
Martí, apotechari, habitant en la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

8 Foli 80
Als onse de gener de mil set cents y nou per mi Francesch Porta, prevere y vicari
de Martorell, fou batejat Joseph, Joan, Guillem, de consentiment Yglesia, voluntat de
Joan Frasset, son pare, de nació Inglés, y també de voluntat del Tinent de la Companya de dit Joan Frasset per no averi Oﬁcial Mayor y és del Regiment de Milord
Redi; foren padrins Josep Torres, fuster y Maria Mitjans, muller de Joan Mitjans,
pagès, tots de Martorell, bisbat de Barcelona.
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9 Foli 91
Als quatre de abril de mil set cents y deu per mi Francisco Porta, prevere y vicari
de Martorell, fou batejada Rosa Francisca Catharina, ﬁlla llegítima y natural de Joan
Jordi Salamó, sastre habitant en Barcelona, de nació alemany y de Catharina, cònjugues, ﬁlla de Martorell, bisbat de Barcelona. Foren padrins Don Zacarias Adam y
Salomó, alemany, official de la Secretaria del Rey de Espanya, del bisbat de Letomerisense en lo Regne de Boemia, vuy habitant en Barcelona, y Francisca Ruﬁnyat,
muller de Joan Ruﬁnyat, pagès de Martorell.

10 Foli 100
Als trenta del mes de abril del any mil set cens y onze en la Iglesia Parroquial de Santa
Maria de Martorell, fonch batejat per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita vila, Phelip, Jaume, Joan, ﬁll llegítim y natural de Jordi Clouanch, soldat de Regiment de Juinch,
de neció alemany, y Catharina cònjugues. Foren padrins, Phelip Pere Clau, sargento
del Regiment de Juinch y Catharina Elisabet Milos, muller de un capità, tots alemanys.

11 Foli 102
Als vint y sis de juliol mil setcents y onse, per mi Dr. Joseph Esteve, prevere y rector
de Martorell, fonch batejat Jaume Josep, ﬁll llegitim y natural de Joan Jorge Cul,
soldat del Regiment Suilt, y de Elisabet, cònjugues, de nació Alemanya, bisbat de
Herbapedra; foren padrins Adam Progarcar, soldat del mateix regiment, y Catharina
Juliana Francisca, muller de Joan Serot,soldat del Regiment de Artaronuberch.

12 Foli 104
Als vint y nou del mes de juliol del any mill setcents y onze en la Iglesia Parroquial
de Santa Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita, vila fonch
batejada Catharina Maria, ﬁlla llegítima y natural de Thomas Rexsà, soldat del regiment de alemanys, y Maria, cònjugues; foren padrins Andreu Aman, mestre d’armes
del mateix Regiment, y Dorotea Porcorna, muller de Llorens Porcorna, soldat també
del mateix Regiment.

13 Foli 103-103 vº
Als dos del mes de setembre del any mil set cens y onze en la Iglesia Parroquial de
Santa Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita vila, fonch batejat Emanuel Francisco, Jaume, ﬁll legítim y natural de Jaume Drets y Faura, pagès
,y Gerònima, cònjugues; foren padrins Dn. Francisco de Costa, tinent portuguès, y
Catharina Salamó y Ruﬁnyat de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

14 Foli 106
Als vint y nou del mes de novembre any mil setcents y onze en la Iglesia Parroquial
de Santa Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita vila, fonch
batejada Isabel Maria, Teresa, ﬁlla legítima y natural de Anton Borgonyó, soldat vell,
y Maria, cònjugues; foren padrins Dn. Manuel Francisco de Arenceaga, tenedor de
vestiments del Regne de Toledo, y la Sra. Dª Theresa de Cremona, muller de Dn.
Francisco de Cremona de la present vila de Martorell.
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15 Foli 108
Als 12 de gener de mil setcents y dotze fonch batejat per mi Dr. Joseph Esteve prevere y rector de Martorell, Carlos, Francisco, Joseph, ﬁll llegítim. y natural de Joan
Pau Comelles, capità de Fusellers, y de Eulàlia, conjugues; foren padrins Francisco
Clusa, sastre, y Elena Matosas, muller de Francisco Matosas, pagès, tots habitants
en dita vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

16 Foli 109 vº
Als sinch de febrer mil setcents y dotze fonch batejada per mi Dr. Joseph Esteve,
prevere y rector de Martorell, Anna Maria, Teresa, Àgata, ﬁlla llegítima y natural de
Manuel Roig, sabater habitant en la dita vila y oriundo de la ciutat de Victoria, del
bisbat de Calahorra, Regne de Aragó, y de Maria de Bosch, conjugues; foren padrins
Joseph Lleonart, pagès, y Maria Cuspera, muller de Jaume Cuspera, cirugià, tots de
dita vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

17 Foli 110
Als nou del mes de febrer del any mil set cents y dotze en la Iglésia Parroquial de Santa
Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere vicari de dita vila, fonch, batejada Maria
Francisca Theodora, Arcàngela, ﬁlla legítima y natural de Joan Meyer, tambor del Regiment de Osnabruch, y Margarida, cònjugues: foren padrins Conrrado Theodoro Bosch,
tinent del coronel Ros, de nació alemany, y Maria Esteve, donzella, ﬁlla de Francisco
Esteve, pagès, y de Arcàngela, muller sua, habitants en la present, bisbat de Barcelona.

18 Foli 110 vº
Als vint y dos del mes de febrer del any mil setcens y dotze, en la Iglésia Parroquial
de Santa Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita vila, fonch
batejat Domingo, Jaume, ﬁll legítim y natural de Christòfol Erns, corporal del regiment de alemanys, natural de la ciutat de Haxsa, y Anna Maria, cònjugues; foren
padrins Domingo Leonart, Italià, de la ciutat de Nàpols, y Francisca Pasco, muller de
Antoni Pasco, de la ciutat de Munica del Ducat de Baviera.

19 Foli 111
Als viny y set del mes de febrer del any mil set cents y dotze, en la Iglesia Parroquial
de Santa Maria de Martorell, per mi Jaume Costa, prevere y vicari de dita vila, fonch
batejat Joan, Jaume, Joseph, ﬁll llegítim y natural de Christòfol Flada, soldat del regiment de Osebruch, ﬁll de la ciutat de Asmisberch, en Alemanya, y Anna Maria, conjugues; foren padrins Joan Batansar, meser, sargento del mateix regiment, y Anna
Misengren, muller de Joan Misengren, soldat també del mateix regiment.

20 Foli 111 vº
Als vuit de abril mil setcents y dotze fonch batejada solemnement per mi Dr. Joseph
Esteve, prevere y rector de Martorell, Maria Escolàstica, ﬁlla llegítima y natural de
Thomas Cathena, irlandès, saldat del regiment de Osnebruch, y de Anna Maria, cònjugues; foren padrins Joan Frederich Falcansté, soldat del mateix regiment, y Maria
Escolàstica Leonart, muller de Domingo Leonart, soldat del mateix regiment.
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21 Foli 120
Als de nou de febrer de mil setcens y tretsa, en les fons baptismals de la Iglésia
Parroquial de Santa Maria de Martorell, fonc batejada Joana, Maria y Christina, ﬁlla
legítima y natural de Bernat Guillem, fonch soldat dels paletins, del regiment de
Binhem, y de Maria Cardona, ﬁlla de Serreal, archabisbat de Tarragona. Padrins,
Joan Tandrehi, soldat del dit regiment, y Maria Jacob, muller dit Joan Tandrehi, tots
catòlics. Fonch ministre lo pare Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari
de dita parròquia de Martorell.

22 Foli 121-121 vº
Als set de maig de mil setsens tretze, en les fonts baptismals de la parroquial
Iglésia de Santa Maria de Martorell, per mi lo pare Fr. Antonino Pasqual, del Orde
de Sant Agustí, vicari de dita parroquial Iglésia, fonch batejada Antònia, Maria y
Margarida, ﬁlla legítima y natural de Franchº Niero, es carpintero soldat del regiment de Farpech, nació ﬂamench, y de Agnamaria Martres. Foren padrins Antonio Fantasanburch, soldat del mateix regiment, y Maria Margarit Coloner, muller de Velraf Coloner, soldat del mateix regiment, los qual padrins y també los
pares de la criatura me han assegurat esser tots chatòlics y romans, com també
me he informat amb diferents de la dita vila de Martorell. Jo lo sobre dit vicari.

23 Foli 123
Als tres de juliol mil setcents y tretze fonch batejada per mi Dr. Joseph Esteve prevere
y rector de Martorell, Maria Rosa, Anna, Margarida, ﬁlla llegítima y natural de Andreu
Pedemonte, viunder, y de Margarida, cònjugues; foren padrins Dn. Domingo Viales,
coronel de las guardas paletina, y Maria Esteve y Requesens, donzella de Martorell.

24 Foli 124 vº
Als deu de 8bre. milt setccents y tretze fonch batejat per mi Dr. Joseph Esteve prevere y rector de Martorell, Salvador, Anton, Joseph, ﬁll llegítim y natural de Ventura Tamon, pagès de Salàs de la Conca de Trem, bisbat de Urgell, y de Engràcia, conjugues;
foren padrins Dn. Salvador Roldán, tiniente coronel del Regimiento de Medinacidonia, y Maria Llopart, donzella de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

25 Foli 125-125 vº
Als trenta un de 8bre. mil setcents y tretze fonh batejada per mi Dr. Joseph Esteve,
prevere y rector de Martorell, Teresa, Maria, Rosa, ﬁlla llegítima y natural de Pau
Esteve, pagès, y de Teresa, cònjugues; foren padrins Don Joseph de Acosta y Beranguer, capità de granaders del Regiment de Medinacidònia, y Maria Esteve y Requesents, donzella, de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

26 Foli 126 vº
Als primer de janer de mil setcents y catorce se ha batejat per mi Dr. Joseph Esteve,
prevere y rector de Martorell, a Joseph Ignasi. Anton, Pere, ﬁll llegítim y natural de
Don Joseph de Torres, tinent coronel reformat del Regiment de Saboya, y Donya
Maria Antònia Feliu y Gonsales, cònjugues; foren padrins Don Joseph Antoni Feliu y
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Gonsales, y Donya Patronilla Vásques, mugher del capitán de granaderos Don Pedro
Montanyo, del Regimiento de Troxillo.

27 Foli 127
Als tretze de janer mil setcents y catorce fonch batejat per mi Dr. Joseph Esteve,
prevere y rector de Martorell, Joseph, Narcís, Antoni, Francisco, ﬁll llegítim y natural
de Dn. Pedro Uransadi, tinent del Regiment de Castilla, y Dª Maria Anna Moscoso,
cònjugues; foren padrins Dn. Andrés Antonio Barela, tinent de granaderos del Regiment de Medinasidónia, y la Sra. Maria Esteve y Requesents, donzella, de la present
vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

28 Foli 127
Als dinou de janer mil setcents y catorse fonch batejada per lo reverent Rafael
Nebot, capellà del Regiment de Medinasidónia, de licència parrochi, Josepha, Antònia, Manuela, ﬁlla llegítima y natural de Manuel Viles, sargento de la companya
de Dn. Diego Valladares, del Regiment de Medinasidónia, y de Quitèria Guilar, óonjugues; foren padrins dit Dn. Diego Valladares, y Dñª Rosalia Carrasco.

29 Foli 128 vº
Als catorse de fabrer mil setcents y catorze fonch batejada solemnement per mi
Dr. Joseph Esteve, prevere y rector de Martorell, Joshepa, Francisca, Apolònia, ﬁlla
llegítima y natural de Don Gerònim de Dios, capità de infanteria del Regiment de
Medinasidónia y de Donya Maria Feliciana de la Locha, cònjugues; foren padrins
Don Francisco de Camazon, capitán de Infanteria y asentista de artilleria, y Donya
Manuela de Dios, donsella.

30 Foli 128 vº
Als disset de febrer mil setcents y catorce fonch batejada per mi Dr. Joseph Esteve
prevere y rector de Martorell, Dorotea, Joshepa, Antònia, ﬁlla llegtítima y natural de
Don Guillem Sanlis, irlandès, capità del Regiment de Cavalleria de Bravante, y de Dª
Antonia Tari, cònjugues; foren padrins Don Juan Theodoro Potu, capitán del mateix
regiment, y la Señora Dª Dorotea de Alsega y Crusat, muller de Don Diego, capitán
del mateix regiment.

31 Foli 128 vº- 129
Als divuit de febrer milt setcents y catorse fonch batejat per mi Dr. Joseph Esteve
prevere y rector de Martorell, Lluys, Antoni, Josehp, ﬁll llegítim y natural de Don
Ginés de Oyos, teniente del Regimiento de Infanteria de Medinasidónia, y de Dª Maria
Díes Gonsales, óonjugues; foren padrins Don Luys de Bergara y Dñª Ana Maria Calvos, muller de Don Francisco Ramón.

32 Foli 129
Als divuit de febrer mil setcents y catorse fonch batejat subcondicione y de llicència de Don Baltasar de Bastero, vicari general per lo il·lustríssim i reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, Lluis, Miguel, de nació Inglés y natural de la ciutat de
Londres, després de haver abjurat y detestat la secta que seguia en Inglaterra, y ben
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cathequisat e instruït en la Santa Fe Cathòlica Romana, y eccitat a verdader dolor
y contrició de sos pecats; foren padrins Don Lluys de Bergara, sargento major del
Regiment de Medinasidónia, y Dª Ana Maria Calvo, muller de Don. Francisco Ramón,
capitán del mateix regiment.

33 Foli 129
Als dinou de febrer de mil set sens y catorse en esta Iglésia de Santa. Maria de
Martorell, per mi Fr. Francesch Llorens, vicari de dita iglésia, fonch batejat Juan,
Francisco y Fausto, ﬁll llegítim y natural de Juan Joseph de Leyva y Mariana [cognom il·legible], muller, y dit Juan Joseph, tinent vuy dia de Don Roque Ximenes de
Morales, del Regimiento de Cavalleria de Jaén; foren padrins Don Francisco Fajardo,
capitán del mismo regimiento, y Dñª Martina Lescoida [?].

34 Foli 130
Als quinse de mars de mil set sens y catorsa en esta Iglésia de Santa Maria de Martorell, per mi Fr. Francesch Llorens, vicari de dita iglésia, fonch batejat Joan, Ignasi i
Joseph, ﬁll llegítim y natural de Pera Cotxet, soldat de les tropes que estan lo Servey
de N. Rey y Sr.Philip quint, y Maria, llur muller; foren padrins Ignasi Pi, ferrer, y Maria
Mertrat, tots de Martorell y del bisbat de Barcelona.

35 Foli 130-131vº
Als vint y sis de mars mil setcents y catorse fonch batejat per mi Dr. Joseph Esteve
prevere y rector de Martorell, Maximiliano Josep, ﬁll llegítim y natural de Remi Peti,
soldat de la Companya del Baron Milabuch, del Regiment de Driot, y de Maria Clara
de Brue; foren padrins Maximiliano Tierió, soldat de la mateixa companya, y Maria
del Buxer, muller de Gaspar de Cuÿto.

36 Foli 130vº
Als divuyt de abril mill setcents y catorse fonch per mi lo reverent Lluis Lleonart,
prevere y beneﬁciat de la present iglesia, batejada Josepha, Madrona, Quithèria, ﬁlla
legítima y natural de Gaspar Cuÿto, de nació ﬂamech, y de Maria, cònjugues, habitants vuy en la present vila de Martorell; foren padrins Salvador Canals, pagès, y
Josepha Banaset, tots de dita vila y del present bisbat de Barcelona.

37 Foli 131
Als vint y vuit de abril de 1714 fonch batejada Maria, Catharina, Eulàlia Pierarra, per
mi Fr. Agustí Oliver Religiós de Sant Agustí, de llicència reverent Dr. Joseph Esteve,
rector de Martorell, bisbat de Barcelona, ﬁlla llegítima y natural de Llorens Pierarra,
soldat del Regiment de Driot, y de Hildegunsmit Pierarra, cònjugues; son del lloch de
Olgan, en Flandes; foren padrins Gerònim Gerardo, alferes del Regiment de Driot, de
Enamur, en Flandes, y Joana Catharina Crimas, de Ruitmundo, en Flandes.

38 Foli 131
Als tres de maig de mil set sents y catorse fonch batejat per mi Fr. Agustí Oliver, agustino, vicari de la Iglésia Parroquial de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona,
a Pere, Joachim, Anton, Ramon, ﬁll llegítim y natural de Don Joan Mate, mayordomo
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del Sr. Marquès de Sant Vicens, y de Doña Juliana Mate y Pérez, cònjugues; foren padrins el Sr. Marquès de Sant Vicens y Fuente Ojuelo, Don Fernando de Villa Ruel, y mi
Sra. Doña Maria Antigua de Cardona, Marquesa de Sant Vicens y Fuente Ojuelo, cònjugues, de la corta de la vila de Madrid, tan los padrins com los pares de la criatura.

39 Foli 131Vº
Als vint y nou mars de mil setcents y catorcse fou batejada per mi Fr. Agustí Oliver,
agustino, vicari de la Parrochial de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona,
Maria Teresa Ritta, ﬁlla llegítima y natural de Heme Decomé, soldat de la companya
de Don Christòfol de Voch, del Regiment de Cavalleria de Brabant, y de Anna Josepa
Decomé, cònjugues : ambes nacion francesos, de la villa de Arreny (Xanxapaña):
foren padrins Hugo Cuberny, soldat de dita companya del Regiment de Cavalleria
de Bravant, y Maria Pérez Cruret, muller de Diego Cruret, sargento del Regiment de
Bravant, ambos de Borgoña.

40 Foli 132 -132vº
Als trenta de juny mil setcents y catorse fonch batejada per mi Dr. Joseph Esteve prevere y rector de Martorell, Patronilla, Maria, Antònia, Tomasa, ﬁlla llegítima
y natural de Alonso Rodríguez Xocallo, cap de esquadra del Regiment de Medinasidónia, y de Maria Esperansa Granyena, cònjugues; foren padrins Don Pedro Colete, menor, ayudante del provehedor general de guerra, y Dª Maria Antònia Torras y Feliu, muller de Don Joseph Torres, tinent coronel del Regiment de Saboya.

41 Foli 132vº
Al primer de juliol de milt setcents y catorse fou batejat per mi Fr. Agustí Oliver,
agustino, vicari de la Parrochial de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona,
Joan, Nicolau, Mariano, ﬁll llegítim y natural de Nicolau Vero, soldat de la Companya
de la Coronela de Druan, Regiment de Cavalleria de Bisanso, de Borgona, y Anna
Merrant Vero, de Mircur, de Lorena, cònjugues: foren padrins Joan Frances, soldat
de la Companya de Don Juan Fedor de Putú, de Bravant, Regiment de Cavalleria, de
Forig, de Flandes, y Mariagna Llupo, muller de Ari Llupo, soldat de dit regiment.

42 Foli 132vº
Als sis de agost de mil set sents y catorse fou batejat per mi Fr. Agustí Oliver,agustino,
vicari de la Parrochial de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, Victorino,
Mariano, Joan, ﬁll llegítim y natural de Francisco Rodríguez Montes, soldat de la
companya de Don Francisco Valindo, del Regiment de Guardias de Infanteria Española del Marquès de Aytona, y de Juana Rodríguez y Péres, cònjugues, nación
andaluz, de la villa de Órgiva y del lloch de Vallegas; foren padrins Victorino Murillo, andaluz, soldat de la companya de Don Thomás Quilose, del mateix regiment, y Antònia Castellano, muller de Juan Gómes, soldat del mismo regiment.

43 Foli 133 vº
Als vint y vuit de septembre del any mil setcens y catorse per mi Rafael Jordan, capellà
de un regiment, ab llicència del reverent Dr. Joseph Esteve, prevere y rector de la pre-
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sent parròquia, fonch batejat Lluys, Joseph, Santi, ﬁll llegítim y natural de Pau Sans y de
Francisca, cònjugues; foren padrins Lluis Oller, teixidor de lli y Marianna Ferrer, viuda.

44 Foli 133vº - 134
Als deu de octubre del any mil set cens y catorse de licència de mi Gabriel Toy, prevere y ecònom de Martorell, Don Antonio Gusnan, religiós de Sant Benet del Regne
de Nàpols y capellà del Regiment de Bravante, en las fonts baptismals de dita Iglésia
de Martorell, ha batejat a Joan Hyerònim, ﬁll de Don Mathies Hosorio, tinent del Regiment de Bravante, español de nació, y de Dª Marta, cònjugues; foren padrins Juan
Andrés Divoton, tinent del regiment està vuy, y Dª Gerònima Serrano, muller de Don
Miguel Serrano, tinent de dit regiment vuy al present acortelat en Martorell.

45 Foli 136 vº
Als setse de desembre del any mill set set cens y catorse per mi Gabriel Toy, prevere
y ecònom de la present Parrochial de Martorell, fonch batejada en las fonts baptismals de dita Iglesia, Madalena, Maria, ﬁlla llegítima y natural de Ramon Calmels,
vivander, de nació francès, y de Joana, cònjugues; foren padrins Anrique Maurici,
sargento del Regiment de Danuey, y Maria Madalena Claró, muller del tambor major
del Regiment de Danuey, tots francesos.

46 Foli 136vº - 137
Als setse de desembre del any mil setcens y catorse, per mi Gabriel Toy, prevere
y ecónomo de la present Parrochial de Martorel, en las fonts baptismals de dita
Iglésia, fonch batejada Maria Francisca, ﬁlla llegítima y natural de Ramon Calmels,
vivander, de nació francès, y de Joana, cònjugues.; foren padrins Pere Henrich, sargento del Regiment de Danuey, y Maria Ferrer, donsella, ﬁlla de Pau Ferrer, pagès, y
de Avelina [?], cònjugues de la present vila.

47 Foli 139vº
Als 10 de mars de mil set cens y quinse: Per mi Gabriel Toy, prevere y ecònomo de
la present Parrochial de Martorell, en les fonts baptismals de dita Iglésia, fonch batejada Margarida, Isabel, Francisca, ﬁlla llegítima y natural de Anthonio Gimisty, comissari de víveres de la Proveedoria del Rey, y de Maria Labernia, cònjugues; foren
padrins Don Joseph Caubiós, capità de infanteria del Regiment de Danué, y Isabel
Pons, ﬁlla de Bernat Pons, pagès, y de Isabel, cònjugues, de la present vila.

48 Foli 139vº-140
Als sis de abril de mil setcens y quinse: Per mi Gabriel Toy, prevere, regint la cura de
ànimas de la present Parrochial de Martorell, en las fonts baptismals de dita iglésia,
fonch batejat Glodio, ﬁll llegítim y natural de Andrés Badart, soldat del Regiment de
la Marina de Fransa, y de Maria Rosa Lafebre, cònjugues, de la ciutat de Arràs, de
la Flandes española; foren padrins Glodio Pavé, soldat del mateix Regiment de la
Marina, oriundo de la ciutat de Blué, del Regne de Fransia, y Genoveva Huberta, del
Comptat de Avinyó del Papa, muller de Arnau Gara, soldat del mateix Regiment de la
Marina, oriundo del port de Santa Maria de Francia.
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49 Foli 140
Al primer de maig de 1715: per mi Fr. Sebestià Vilar, religiós agustino, fonch batejada Margarida, Brígida, ﬁlla de Joan Anglada, soldat del Regiment de la Marina de
França, y de Maria Brunet, cònjugues; foren padrins Joan Xamós, soldat del mateix
regiment, y Margarida Boyart, muller de Joan Boyart, soldat del mateix regiment.

50 Foli 142vº
Als sis de octubre de mil setcents y quinse fonch batejat per mi Fr. Agustí
Oliver,agustino, vicari de la parroquial de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, Joan, Pau, Anton, Francesch, Bruno, ﬁll llegítim y natural de Denís Trera, de
Braga, nació portuguès, y de Joanna Trera, de Vilafranca, bisbat de Barcelona; foren
padrins Pau Martrat, pagès, y Chatarina Viñals, muller de Gabriel Viñals, serrador,
tots dos de la present vila de Martorell.

51 Foli 147
Als tres de maig de mil set cents y setze, fonch batejada per mi Dr. Josep Moxí,
prevere rector de Martorell, Maria, Catharina, Patronilla, ﬁlla llegítima y natural de
Llorens Gaudín, soldat del Regiment de Palma, y de Patronilla, cònjugues; foren padrins Miguel Armayo, tiniente del Regiment de Cortech, y Maria Oller, muller de Joan
Oller, adroguer de la present vila de Martorell.

52 Foli 154vº
Als set de maig de mil setcents y disset fonch batejat per mi Dr. Joseph Moxí, prevere
y rector de la Parroquial de Santa Maria de Martorell, Miquel, Olaguer, Joseph, ﬁll
llegítim y natural de Nicolás de Frías, mestre de cases y natural de Castilla, del Obispado [de] Osma, y de Francisca Saquetana, cònjugues; foren padrins Miquel Ferrer,
cirugià, y Maria Paula Ferrer, muller de dit Ferrer, de la present vila de Martorell.

53 Foli 154vº
Als vuyt de maig de mil setcents y disset fonch batejada per mi Dr. Joseph Moxí,
prevere rector de la present Parroquial de Martorell, Geltrudies, Agnès, Maria, ﬁlla llegítima y natural de Emanuel Ecinco, mestre de cases, y de Joana Saquetana,
cònjugues, naturals de la vila de Balde Torres, arzobispado de Toledo. Foren padrins
Miguel Archs, candeler de cera, y Anna Maria Lleonart, muller de Joseph Lleonart,
batlle de la present vila de Martorell.

54 Foli 156vº-157
Als sis de setembre de mil set cents y disset fonch batejada per mi Dr. Joseph Moxí,
prevere y rector de Martorell, Maria, Agnès, Teresa, Arcàngela, ﬁlla llegítima y natural de Pau Esteve, pagès, y de Teresa Par, cònjugues; foren padrins Don Francisco de Diego y Piedrola, alferes de cavallos, de la Estremadura Vieja, y la Sra.
Maria Esteve, donzella, tots de la present vila de Martorell, bisbat de Barcelona.

55 Foli 157vº-158
Als vint y sis de 8bre. de mil set cens y disset, fonch batejada per mi Dr. Josep
Moxí, prevere y rector de Martorell, Anna, Maria, Eulària, ﬁlla llegítima y natural
de Gerònim Belull, soldat del Regimiento de Granada [de] tropas Vellonas que sir-
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Figura 2. Martorell el 1668, segons un dibuix de Pier Maria Baldi. Va ser dibuixat
amb motiu del viatge que Cossimo de Medici va fer a la península ibèrica entre el
1668 i el 1669, on es veu el pont sobre l’Anoia i el portal d’entrada a la vila de Martorell, closa per una muralla. L’original del dibuix és a la Biblioteca Laurenciana de
Florència. Font: col·lecció de Ferran Balanza
ven al Rey de Espanya, y de Maria Caminal, cònjugues; foren padrins, Carlos Frías,
trompeta del Regimiento de Granada, y Maria Anna, muller del dit Carlos Frías.

56 Foli 160vº
Vuy als vint y set de desembre del any mil setcents y dicet fonch batejada per mi
Fr. Jaume Figueras, religiós del P.S. Agustí y vicari de la Parroquial Iglésia de Santa
Maria de Martorell, una ﬁlla llegítima y natural de Joseph Boret y de Isabel Boret,
cònjugues, de la present Parròquia de Martorell, bisbat de Barcelona; foren padrins
lo Sr. Don Juan de la Rosa, tinent del Regiment de Castilla, natural de la ciutat de
Granada, y la Sra. Rosa Milans, donsella de la present vila de Martorell; los noms li
an posat son Juana, Maria, Rosa y Josepa.

57 Foli 170
Vuy als 13 de gener de 1719 fonch batejat per mi Fr. Pau Valls, religiós servita y
vicari de la Parrochial de Martorell, Pere, Joseph, Francesch, ﬁll llegítim y natural de
Pedro Blanch, soldat del Regiment de Caballeria de Dublen, y de Mariangela Genís;
foren padrins Pere Duran, pagès, i Isabel Duran de Martorell.

58 Foli 175
Als vint y sinch de juriol del any mil set cens y dinou, fonch batejat per mi Dr. Josep Moxí ,rector de Martorell, Bonaventura, Joseph, Benet, Francisco y Jaume, ﬁll
llegítim y natural de Joseph Marimón y Nadal, pagès de Martorell, y de Agnès Coll,
cònjugues; foren padrins lo noble Sr. Don Joseph de Montserrat y Moles, Marquès de
Tamarit, y la Sra. Dna. Teresa de Carmona y Riquer, tots habitants en la present vila
de Martorell, bisbat de Barcelona.

59 Foli 179
Als vint y dos novembre de mil setcens y dinou en les fonts baptismals de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de la vila de Martorell, bisbat de Barcelona. Per mi
lo P. Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de dita Parròquia, fonch
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batejada Maria Àngela, Josepha y Agustina, ﬁlla llegítima y natural de Alonso Gonsales (vuy criat o cuxero de D. Angel Galindo y natural de Galicia), y de Maria, cònjugues, ﬁlla de Francesch Sans, mestre sabater, natural de la vila de Guisona. Foren
padrins, el Sr. D. Jaume Garzini y Torres, natural de Marcella, vuy provehidor en
Martorell, y la Sra. Dª Antonia Garzini y Torres, muller del dit Sr. D. Jayme Garzini.

60 Foli 180
Al primer dia del mes de janer del any mil setcents y vint, fonch batejat per mi Dr.
Joseph Moxí, rector de Martorell, Bruno, Francisco, Joseph, ﬁll de pares incògnits;
foren padrins Don Bruno Evaria, capità del Regiment de Barcelona del Tercer Batalló, natural de Tarrasa, y la Sra. Agnès Sagui y Esteve, viuda del quandam Joan
Saguí, daurador de Martorell.

61 Foli 181
Als tres de febrer de mil set cens y vint, en les fonts baptismals de la Parroquial
Iglesia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, per mi P. Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de dita parròquia, fonch batejada Maria Ignasia,
Buenaventura, Feliciana, Francischa, Magdalena, Blasa, Joana, Benita, Geltrudies,
Luysa, Reymunda, Eulària, Bàrbara, Antònia, Melchiora y Theresa, ﬁlla legítima y
natural del Sr. Don Ignasi Riu, comendant del Batalló del Regiment de Infanteria de
Barcelona, natural de Tortosa, y de la Sra.Donya Joshepa Maria Morales y Suares,
cònjugues. Foren padrins lo Sr. Don Bruno de Auarin, capità del sobredit batalló.

62 Foli 181vº
Als vint y sis de febrer del any mil setcents y vint, fonch batejada per mi Dr. Joseph
Moxí, prevere y rector de Martorell, Francisca, Teresa, Josepa, ﬁlla de pares incògnits; foren padrins Gabriel Calvet, soldat del Regiment de Barcelona, del Tercer Batalló, y Francisca Flavià y Darets, donzella.

63 Foli 182
Als vint y vuyt de fabrer de mil set cens y vint, en les fons baptismals de la Parroquial Iglésia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barna, per mi lo P. Fr. Antonino
Pasqual del Orde de Sant Agustí N.P. y vicari de dita Parròquia, fonch batejad Gabriel,
Francischo, Llorens, Agustí y Andreu, ﬁll llegítim y natural de Andreu Pedemont,
negociant, habitant en Barcelona, natural de Gènova, y de Margarida Pedemont, cònjugues. Foren padrins Gabriel Soler, pagès de Martorell, y Theresa Soler, ﬁlla de dit
Gabriel Soler.

64 Foli 183vº
Als vint del mes de maig del any mil setcents y vint, fonch batejada per mi Dr. Joseph
Moxí prevere y rector de Martorell, Maria, Rosa, Narcisa, ﬁlla llegítima y natural de
Joseph Riba, soldat del Regiment de Barcelona, del tercer Batalló, y de Maria Anna
Griﬁell, cònjugues; foren padrins Joseph Grau, sargento del Regiment de Barcelona,
del tercer Batalló, y Maria Estella, muller de Félix estella, capità d’esquadra de dit
regiment y batalló.
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65 Foli 185
Als primer de juliol de mil setcents y vint en las fonts baptismals de la Parroquial
Iglésia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, per mi lo P. Fr. Antonino
Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de dita Parròquia, fonch batejada Francischa,
Emanuela y Maria, ﬁlla llegítima y natural de Salvador Ruhís, sargento del Batalló
del Regiment de Barcelona, y de Joana Torres, cònjugues; padrins el Sr. Dn. Pedro
Lorente, tinent del dit batalló y la honesta Francischa Gili, ﬁlla de Emanuel Gili y de
Eulària, cònjugues, del bisbat de Barna.

66 Folio 186 - 186vº
Als sis del mes de agost del any 1720, dich mil set cents y vint, fonch batejat per mi
Dr Joseph Moxí, prevere y rector de Martorell, Domingo, Martí, Salvador, ﬁll llegítim
y natural de Dn. Lorenço Ulloa, tiniente del Regiment de Cavalleria de Orán, habitant
en Martorell, y de Dª Maria Anna de la Llave, cònjugues; foren padrins Dn. Martín
Muyos de Duenyas, sargento major del dicho regimiento.

67 Foli 186vº
Als dos de setembre de mil cet sents y vint fonch batejada per mi Don Joan Somer,
capallà del Regiment de Flandes de Cavalleria, de llicència del reverent Dr. Joseph
Moxí, rector de Martorell, Maria Catharina, ﬁlla llegítima y natural de Vidal Lorà, soldat de dit regiment y de Joana Maria Alvares, cònjugues; foren padrins Don Santiago
de la Vara, capitán del dit regiment y Dnª Maria Catharina Coquela, muller de Dn.
Thomás Uber, tinent del dit regiment.

68 Foli 188
Als vint y nou de xbre. de mil set cens y vint: En les fonts baptismals de la Parroquial
Iglésia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, és estat batejad Salvador,
Joseph, Anton y Emanuel, ﬁll legítim y natural de Nicolau Gayra, napolità, y de Dorothea Cirtaré, cònjugues. Padrins, Salvador Canals, major, y Margarida Haymerich,
muller de Joseph Haymerich. Ministre el P.Fr. Antonino Pasqual del orde de Sant
Agustí, vicari de dita Parròquia de Martorell, tots del dit bisbat de Barcelona.

69 Foli 188vº
Als catorse de janer de mil set cens y vint y un, en les fonts baptismals de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, fonch bateyad Joseph, Joan, Chrisòstomo y Salvador, ﬁll legítim y natural de Joan Chrisòstomo Montero, natural de Còrdova, tiniente que fou de Cavalleria de Estremadura, y de Maria
Mencía Cavallero, cònjugues. Foren padrins Joan José Santiago Montero, cadet de
Cavalleria de Estremadura y Maria Domènech, muller de Francisco Domènech, pagès de Martorell. Ministre el P. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari.

70 Foli 191vº
Als vint y set del mes de mars del any mil set cents y vint y hun, fonch batejat per mi
Dr. Joseph Moxí, prevere y rector de Martorell, Joseph Anton Barthomeu, ﬁll legítim
y natural de Dn. Josep Serrià, tinent del Regiment de Lombardia y de Maria Baldira,
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cònjuges; foren padrins Barthomeu Baldira, pagès de Martorell y Agnès Senmartí,
viuda, habitant en Barcelona.

71 Foli 193vº
Als vint y quatre de juliol de mil set cens vint y hun, en les fonts baptismals de la
Parroquial Iglesia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona. Per mi el P.
Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de dita Parròquia, fonch batejad Maurici, Jaume y Fernando, ﬁll legítim y natural de Nicolás Flech, trompeta del
Regiment de Estremadura de Cavalleria, y de Josepha Planxet, cònjugues. Padrins,
Mauricio Marina, trompeta del mismo regimiento, y Maria Gabriela Arias, muger de
Diego Bafer, trompeta del mismo regimiento.

72 Foli 193vº - 194
Als sis de agost de mil set sents vint y un en les fonts baptismals de la Parroquial
Iglésia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona: Per mi P. Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de la dita Parròquia, és estada bateyada Joshepa
Patronilla y Rosa, ﬁlla del Sr. D. Pedro Marqués, cadete del Regimiento de Cavalleria
de Estremadura, y de la Sra. Dª Theresa de Jovar y Chamatcho, naturales de la ciudad de Badejós, en Estremadura. Fue su padrino el Sr. D. Joseph Marqués, capitán
de cavallos del Regimiento de Estremadura del dicho Obispado.
Nota al marge: Nació dia 29 de Junio de 1721.

73 Foli 200
Als vuyt del mes de janer de mil set cents y vint y dos fou batejat per mi Dr. Joseph
Moxi, prevere y rector de Martorell, Balthazar, Mariano, Francisco, ﬁll llegítim y natural de Diego Baser, trompeta del Regiment de Estremadura de la Cavalleria, y de
Maria Gabriela Arias, cònjugues, habitants en Martorell; foren padrins Dn Juan de
Vilbao la Viga, capitán de cavalls del Regiment de Estremadura, y Dñª Maria Espinosa, muller de Dn. Baltahazar Espinosa de los Monteros, sargento major del dit
Regiment de Estremadura, tots habitants en Martorell.

74 Foli 200vº
Als divuyt del mes de janer del any mil setcents y vinty dos, fou batejada per mi Dr.
Josep Moxí, prevere y rector de Martorell, Joana, Antònia, Maria, ﬁlla llegítima y
natural de Joan Oller, adroguer de Martorell, y de Maria Matas Vallcorba, cònjugues;
foren padrins Dn. Diego de Bargas, sargento major del Regiment de Infanteria de
Sevilla, y Dª Joana de Argote, muller de Dn.Diego de Bargas.

75 Foli 202vº
Als sis de mars de mil set cens vint y dos en les fonts baptismals de la Parroquial
Iglésia de Santa Maria de Martorell, bisbat de Barcelona, per mi P. Fr. Antonino Pasqual del Orde de Sant Agustí, vicari de dita parròquia, fonch batejada Elisabeth, Agna
Maria y Antònia, ﬁlla legítima y natural de Pedro Blanch, soldado reformado del
Regiment de Nàpols, del Bisbat de Rohan, Regne de Normandia, y de Mariàngela
Genesta, conjugues. Padrins Isidro Escayol, pagès, y Gerònima Carreres, muller de
Joseph Carreres, pagès de Martorell.
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76 Foli 210
Als quinze 8bre. de mil set cents y vint y dos fonch batejat per mi Dr. Joseph Moxí,
prevere y rector de Martorell, Andreu, Fhelip, Hyerònim, Antón, Calisto, ﬁll llegítim
y natural de Hyeroni Jordana, soldat dragó del Regiment de Batavia de la Compayia
del Tinent Coronel, y de Madalena Falguera, cònjuges; foren padrins Andreu Volart,
soldat dragó, cap de esquadra de la Companyia del Tinent Coronel, y Josepa Milans,
muller de Andrés Milans, soldat del dit regiment.

77 Foli 213vº
Als vint y dos del mes de febrer del any de mil setcens vint y tres, per mi Fr. Geroni
Horés, religiós trinitari y vicari de Martorell, fonch batejat Rodrigo, Antón, Bonaventura, ﬁll de pares incògnits; foren padrins Rodrigo Daquero, soldat del Regiment de
Estremadura y Eulàlia Comellas, viuda de Martorell, bisbat de Barcelona.

78 Foli 215
Als vint y nou del mes de mars del any ml setcents y vint y tres, fonch batejada per
mi Dr. Josep Moxí, prevere y rector de Martorell, Gabriela, Maria, Josepa, Agnès,
Agustina, ﬁlla llegítima y natural de Dn. Joseph Sarrià, tinent de granaders del Regiment de Lombardia, y de Dñª Maria Baldirá, cònjugues; foren padrins Dn. Ginés de
Ojós, capitán del Regiment de Guadalajara, y Agnès Baldirá, donzella.

79 Foli 226vº
Als disset del mes de abril del any mil setcents y vint y quatre, fonch batejat per mi
Dr. Joseph Moxí, prevere rector de Martorell, Bernat, Fèlix, Francisco, ﬁll llegítim y
natural de Jaume Esplugues, corder de Martorell y de Francisca Christòfol, cònjugues; foren padrins Don Simón Asparrem, capitán de granaders del Regimiento de
Guadalajara, y Donya Mariana Paulina Botino de Parades, muller del Sr. Don Diego
de Parades, habitant en Martorell.

80 Foli 279
Als vint y vuit de agost de mil set cents vint y set, en las fonts baptismals de la Iglésia Parroquial de Santa Maria de la vila de Martorell, bisbat de Barcelona, per mi
Dr. Rafel Bosom, prevere rector de dita Iglesia. És estada batejada Maria, Agustina,
Jacinta, Eugènia, ﬁlla llegítima y natural de Francisco Tornay, dragó del Regiment
de Bélgia, natural de la vila de Puigserdà, y de Eugènia Tornay y Casellas, cònjugues, natural dita Eugènia de la vila de Bellver, bisbat de Urgell, acortelats en la
vila de Martorell, bisbat de Barcelona, essent padrins Jacinto Baixa, dragó de dit
regiment, natural de Puigserdà, bisbat de Urgell, y Maria Darets y Flavià, muller
de Joseph Darets y Flavià, ferrer, naturals dits padrins de la ciutat de Barcelona.

81 Foli 28vº
Als divuit de desembre de mil set sents y vint y set de la Nativitat del Senyor, en
las fonts baptismals de la Parrochial Iglesia de Santa Maria de Martorell, bisbat de
Barcelona, fonch batejat per mi Francisco Pallés, prevere y vicari en dita Parròchia,
Maria Rosa, Joshepa, Franchisca Esteba, ﬁlla llegítima y natural de Joseph Este-
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ba y Rosa Esteba, antes Ballés, cònjugues, lo dit Joseph Esteba natural de la vila
de Martorell, estat pagès, la dita Rosa ﬁlla de la vila de Igolada, habitants tots en
Martorell; lo padrí fonch Don Diego de Paredes y Morales, Caballero Militar de la
ciutat de Badejós, habitant en Martorell, exercint lo oﬁci de proveïdor, la padrina
foch Dñª Mariana de Paredes y Morales, donzella, natural de la ciutat de Badajós.

Arxiu Parroquial de Martorell, Llibre de Defuncions de 1705-1716
1 Foli 12
Als vint y quatre de abril de mil set cens y sis, se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Pau Oliver, de la vila de Valls, soldat de la Companya de Don Jaume de
Guardia, del Regiment de la Coronela [de la] ciutat de Barcelona, lo qual morí lo dia
antes després de haver rebut los sagraments de santa mare Iglésia, menos lo de
la eucaristia per causa de inﬂamació; no consta que haja fet testament. Se le han
cantat dos missas.

2 Foli 17
Als deu de maig de mil set cents y sis, se ha donat sepultura eccta.al cadàver de J.
Llorens, soldat, lo qual morí lo die antes després ... [acaba aquí l’anotació].

3 Ibid. f. 17
Als tretsa de maig 1706, fonch enterrat un minyó de alguns quince anys que anava
ab los soldats, fou extremaunciat y absolt sub conditione per estar sense sentits; no
se sab lo nom.

4 Foli 23vº
Als nou de juny mil setcents y sis, se ha donat sepultura eclesiàstica, al cadàver de
Pera [cognom en blanc], micalet de la vila de Tremp, lo qual morí sens rebrer sagrament algú, sinó lo de la extremaunció y penitènsia sub conditione. Se li han celebrat
dos misses cantades.

5 Foli 42
Als setze de octubre mil setcents y set se ha donat sepultura eccta. al cadàver de
Jacobo [cognom en blanc], nació alemany, lo qual morí lo dia antes havent sols rebut
lo sagrament de la penitència sub conditione y extremaunció; se li han celebrat sols
una missa cantada; han assistit los Reverents Rector, Vicari, Lleonart, Soler, Mas y
Senmartí; se ha donat 3 sous a cada un.

6 Foli 40vº
Als dotze de 9bre. de mil set cents y set, se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de un soldat, lo qual morí lo die antes sens rebrer los sagraments, per haverlo trobat mort en lo llit al Hospital; fonc enterrat Amore Dei.

7 Foli 58vº
Als vint y nou de maig mil set cents y nou se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Jaume Vidal, soldat, de nació català, del Regiment [espai en blanc], lo qual
morí de repente sens rebrer sagrament algú; fou enterrat Amore Dei.
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8 Foli 59
Als 24 de juny mil setcents y nou se ha donat sepultura eccta. al cadàver de un soldat de nació estranger; morí sens avisar ni rebrer sagrament algú, y que després
que foren los soldats fora, fou trobat mort en una pallissa; fou enterrat Amore Dei.

9 Foli 63
Als vint y quatre de 9bre. de mil set cents y nou, se ha donat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Gaspar Jacob, soldat de nació estrangera, lo qual morí havent rebut
solament lo sagrament de la extremaunció. Ses enterrat Amore Dei. Se li ha cantat
una missa amb assistència del Reverents Vicari, Soler y Faura. Ses donat 2 sous.

10 Foli 66
Als vint y quatre de janer de mil setcents y deu, se ha donat sepultura eccta. al cadàver de un soldat del Regiment Idenvandespert [?], anomenat Guillem, de la Companya del capità Roigfort, lo qual morí dos dies antes després de haverse convertit
a nostra Santa Fe Catòlica, y ésser estat per mi Rector de Martorell batejat sub
conditione, absolt de las conjures, y sacramentat totalment dels pecats sub conditione, com sa deu en semblants ocasions. Se li ha celebrat una missa de enterro per
mi Dr. Josep Esteve, Rector de Martorell, celebrada amb quatre preveres, las quals
funcions se han fet Amore Dei.

11 Foli 69vº - 70
Als dos de maig de mil set cents y deu, fonch enterrat un soldat alemany anomenat
Pera [cognom en blanc], del Regimen de Fampor de Olandesos, y de la Companya
de Roigfort, allotjats, després de haver rebut sub conditione los sagraments de la
penitència y extremaunció. Amore Dei.

12 Foli 75
Als vint y sis de agost mil setcents y deu se ha donat sepultura eccta. Amore Dei al cadàver de Antoni Copisca, que en alemany se escriu Andonis, soldat de tropes alemany, lo
qual morí lo mateix dia al arribar al Hospital; fou enterrat en lo fossar de St. Bartomeu.

13 Foli 76
Als tretze de 7bre. mil setcents y deu se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de un soldat dels presoners de guerra; morí després de haver rebut los sagraments de la penitència sub conditione y de la extremaunció; fou enterrat en lo
fossar de Sant Bartomeu, y se ignora lo nom, se judica ésser de nació espanyol.

14 Foli 78vº
Als vint y vuit de desembre mil setcents y deu se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Josep Bolondrina, soldat del Regiment de Dragons Reals, lo qual morí lo
die antes havent rebut sols lo sagrament de la penitència y extremaunció; fou enterrat en lo fossar de Sant Bartomeu Amore Dei.

15 Foli 78vº
Als vint y vuit de desembre mil setcents y deu se ha donat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Joan Donaban, de nació Irraldés [Irlandés], sargento dels Dragons
Reals, lo qual morí lo die antes després de haver rebut lo sagrament de la penitèn-
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cia. Se li han celebrat oﬁcis semidobles de enterro y ters die ab dos missas cantadas; han assistit los Reverents Rector, Vicari, Solà, Organista, Mestre, Porta y Faura.

16 Foli 78vº
Als catorce de janer mil setcents y onsa fou enterrat un soldat de un Regiment de
Napolitans, lo qual fou trobat mort en lo cortel sens rebrer sagrament algú, y se
digué era milanès.

17 Folis 78v-79
Als catorce de janer mil setcents y once fou enterrat un soldat de un Regiment de
Napolitans, anomenat Joan Baptista, morí havent rebut sols lo sagrament de la penitència y fou enterrat en lo fossar de Sant Bartomeu Amore Dei.

18 Foli 79 vº
Als set de febrer mil setcents y deu se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Fridrichus de Schuilting, Tenent de la Compania Capintacó [¿?] Schuedling del
Regiment Ossnabrug de terra de Westfallia, Episcopatu Osfrabrucienﬁng, lo qual
morí dos dies antes després de haver rebut los sagraments de la santa mare Iglésia
y fet testament pres per son capità; se li han celebrat oﬁcis dobles ab dos missas cantadas y absolta general; han assistit los Reverents Rector, Porta, Lleonart,
Faura, Soler, Mas, Suñer, Organista y Mestre. Se ha donat la caritat acostumada.

19 Foli 80
Als disset de febrer mil setcents y onsa se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Nicolau Minch, soldat del Regiment de Infanteria dels Palatins, de Nació
Franch, en landetis de la ciutat de Gnint, lo qual morí lo die antes després de haver
rebut los sagraments de la penitència y eucharistia. Se ha celebrat una missa cantada ab assistència del Pàrroco, Vicari y Solà. Se ha donat ab tots dos patacas [moneda
de dos quartos].

20 Foli 80 vº
Al primer de mars mil setcents y onse se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Joan Resnen, del Regiment de Alemanys de la ciutat de Cilesia, lo qual morí després de haver rebut lo sagrament de la penitència tant solament. Fou enterrat en lo
fossar de Sant Bartomeu, Amore Dei.

21 Foli 80 vº
Als dos del mes de mars mil setcents y onse se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Ansmiqual Subitelofre, de nació alemany; fou enterrat en lo fossar de
Sant Bartomeu, Amore Dei.

22 Foli 80 vº
Als tres de mars de mil set cents y onse fou enterrada una soldada alemanya en dit
fossar de Sant Bartomeu, Amore Dei, fou trobada morta al Hospital, y no se ha sabut
lo nom.
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Figura 3. A Martorell hi va haver soldats alemanys fins al final de la guerra de Successió; un d’ells —bon dibuixant— podria haver fet un dels gravats més antics del Pont
del Diable, imprès en una gran làmina (38’5 x 65 cm) en un llibre de Carl Christian
Schramn sobre la història dels ponts europeus, editat a Leipzig l’any 1735. S’hi mostra l’aspecte del pont medieval abans de la restauració de 1768. A l’entrada del pont,
sota el Pla de les Forques, quatre soldats fan guàrdia —com Felip V se’ls trobà el maig
de 1706—, mentre una dona passa per sota l’arc romà muntada en una atzembla. Dalt
del pont, superats els contraforts, un traginer emprén el descens cap a la vila. Al peu
de l’estrep del pont, la capella de Sant Bartomeu. entorn de la qual hi havia el cementiri dels pobres, on foren enterrats la majoria de soldats morts durant les guerres de
Successió i del Francès. L’original és al Museu Municipal Vicenç Ros de Martorell.
23 Foli 80 vº.
Als vint y vuit de mars de 1711 se ha celebrat la novena y cap de any del quòndam
Fridrichus Schulting; se li han cantat dos missas ab un nocturno y laudes. Han assistit los Reverents Rector, Vicari, Porta, Lleonart, Faura, Solà, Senmartí, Organista
y Mestre.

24 Foli 84
Als onse de maig mil setcents y once se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Joan Claos, de nació alemany, soldat del Regiment de Xuint de Alemanys, lo qual
morí lo die antes sens rebrer sagrament algú y no haver avisat. Se ha enterrat Amore Dei en lo fossar de Sant Bartomeu.

25 Foli 85
Als dotze de maig mil setcents y once se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Baltasar Scils, de nació alemany, soldat del Regiment de Xuint de alemanys, morí
lo die antes sens rebrer sagrament algú y no haver avisat. Se enterrà Amore Dei.
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26 Foli 85
Als vint y ... [en blanc] de maig mil setcents y onse se ha donat sepultura eclesiàstica
als cadàvers de dos soldats alemanys los noms dels quals se ignora; lo un fou enterrat en lo fossar de la Parroquial, y lo altre en lo de Sant Bartomeu, tots Amore Dei.

27 Foli 85
Als sis de juny mil setcents y onse se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de
Tersick Merguth, natus in Regno Bohem, miles Casareas del Regiment Gsfzvindfe
[¿?]. Fou enterrat Amore Dei.

28 Foli 85 vº.
Als tretse de juny mil setcents y once se ha enterrat dos soldats alemanys que se
ignora son nom; lo un morí després de rebrer los sagraments y lo altre sens sagrament algú; foren enterrats Amore Dei.

29 Foli 85 vº.
Als setce de juny mil setcents y onse se ha donat sepultura eclesiàstica a dos soldats, lo un de Boemia, anomenat Matheus Horrerrath, de Regno Boemie, del Regiment Gsivindl. Just rebé tots los sagraments, y lo altre portuguès, y sols rebé lo
sagrament de la penitència sub conditione y lo de la extremaunció.

30 Foli 85 vº.
Als vint de juny mil setcents y onse se han enterrat dos soldats alemanys Amore Dei.
Un dit Jacobo Henner del Regne de Boemia, y lo altra Marthin Derpech, del mateix
Regne, y tots del Regiment de Gschivinddl.

31 Foli 85 vº.
Als 24 de juny 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Regiment dalt dit, Amore Dei.

32 Foli 86
Als 29 de juny de juny 1711, fou enterrat un soldat del mateix Regiment, havent
rebut antes tots los sagraments.

33 Foli 86
Als 30 de juny 1711, fou enterrat un soldat del mateix Regiment, després de haver
rebut tots los sagraments.

34 Foli 86
Als 4 de juriol 1711 fou enterrat un soldat del mateix Regiment Amore Dei, després
de haver los sagraments de santa mare Iglésia.

35 Foli 86 vº.
Als nou de juliol mil setcents y once se ha donat sepultura eccta. al cadàver de Catherina Elisabet Emilortin, muller de Alberto Emilortin, cirugià major del Regiment
de Xuint, la qual morí lo die antes després de haver rebut los sagraments de la penitència y extremaunció tant solament, y haver avisat tart. Se li han celebrat oﬁcis do-
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bles ab dos missas cantadas y absolta general. Han assistint tots los Reverents de
la vila, y ab los drets del Rector, Sacristia, Candelas y distribució de preveres [preu a
pagar a cadascun dels capellans assistents], ha pagat un capità 11 lliures 4 sous.

36 Foli 87
Als deu de juliol 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

37 Foli 87 - 87 vº.
Als tretse de juliol mil setcents y onse se ha enterrat lo cadàver de Benet Ferrer,
fadrí pagès, lo qual morí lo die antes de una desgràcia, puix tocant una pistola se
disparà contra ell mateix. Sols rebé lo sagrament de la penitència sub conditione y
lo de la extremaunció tants solament [...].

38 Foli 87 vº.
Als 16 de juliol 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

39 Foli 87 vº.
Als 17 de juliol 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

40 Foli 87 vº.
Als 20 juliol 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

41 Foli 88
Als 22 de juliol 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment, Amore Dei.

42 Foli 88
Als 23 juliol 1711, se ha enterrat un soldat de nació alemany del mateix Regiment.
Amore Dei.

43 Foli 88
Als 26 juliol se ha enterrat dos soldats alemanys, Amore Dei, dels que vui tenen
cortel a Martorell.

44 Foli 88
Als 27 juliol se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

45 Foli 88
Als 29 de juliol, se ha enterrat un soldat alemany del mateix Regiment, sens poder
rebre ningun sagrament. Amore Dei.

46 Foli 88 vº.
Als 31 de juliol se ha enterrat un soldat alemany Amore Dei.

47 Foli 88 vº.
Als 2 de agost 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

48 Foli 88 vº.
Als 3 de agost 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.
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49 Foli 89 vº.
Als 6 de agost 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment, Amore Dei.

50 Foli 89 vº.
Als 7 de agost 1711 se han enterrat 4 soldats del mateix Regiment. Amore Dei.

51 Foli 90
Als 16 de agost 1711, se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

52 Foli 90
Als 18 de agost 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Rgt.

53 Foli 90
Als 19 de agost 1711, se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

54 Foli 90
Als [data en blanc] de agost 1711, se han enterrat dos soldats en dos diades, del
mateix Regiment.

55 Foli 90
Al primer 7bre. 1711, enterro un soldat del mateix Regiment.

56 Foli 91
Als sis 7bre. 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

57 Foli 92 vº.
Als 9 de 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat anomenat Martin Musca, del Regiment
de Tuinch, de nació Boema; rebé los sagraments de santa mare Iglesia.

58 Foli 92 vº.
Als 12 de 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

59 Foli 92 vº.
Als 14 de 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

60 Foli 93
Als 16 8bre. 1711 se ha enterrat altre soldat del mateix Regiment.

61 Foli 91 vº.
Als 18 7bre. se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de un soldat del mateix
Regiment. Amore Dei.

62 Foli 92
Als 22 de 7bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

63 Foli 92
Als 28 de 7bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.
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64 Foli 92
Al primer de 8bre. 1711 se ha donat eclesiàstica sepultura a un soldat del mateix
Regimemt.

65 Foli 93
Als 17 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

66 Foli 93
Als 19 8bre. 1711 se han enterrat tres soldats del mateix Regiment.

67 Foli 93 vº.
Als 22 8bre. 1711, enterro de un soldat del mateix Regiment.

68 Foli 93 vº.
Als 24 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

69 Foli 93 vº.
Als 28 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

70 Foli 93 vº.
Als 30 8bre. 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

71 Foli 93 vº.
Als 31 de 8bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

72 Foli 93 vº.
Als 31 de 8bre. 1711 se ha enterrat una soldada alemanya.

73 Foli 93 vº.
Al primer 9bre. se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

74 Foli 93 vº.
Als 3 de 9bre. se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

75 Foli 93 vº.
Als 5 9bre. se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

76 Foli 93 vº.
Als 7 de 9bre. 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

77 Foli 93 vº.
Als 10 de 9bre. 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

78 Foli 93 vº.
Als 11 de 9bre. se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.
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79 Foli 94
Als 14, un soldat, als 15 un soldat, als 16 tres soldats, als 17 un soldat, als 20 un
soldat, als 23 dos soldats, y als 24 un soldat, tots del mes de 9bre. de 1711, foren
enterrats i del mateix Regiment.

80 Foli 94
Als 27 9bre. 1711 se han enterrat dos soldats del mateix Regiment.

81 Foli 94
Als 28 de 9bre. se ha enterrat a Sant Bartomeu un soldat de un Regiment de Cavalleria.

82 Foli 94
Ala 29 de 9bre. 1711 dos soldats del mateix Regiment de Infanteria.

83 Foli 94 vº.
Als 30 9bre. 1711 se ha enterrat al fossar de Sant Bartomeu un soldat de cavalls
dels alemanys.

84 Foli 95
Als 5 10bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

85 Foli 95
Als 22 de 10bre. 1711 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

86 Foli 95
Als 28 de 10bre. 1711 se ha enterrat en Sant Bartomeu un soldat de altre Regiment.

87 Foli 96
Als 13 y 30 janer 1712 se han enterrat dos soldats del Regiment.

88 Foli 96 vº.
Als 12 del mes de febrer del any 1712, se ha enterrat dos soldats en lo fossar de
Sant Bartomeu de nació alemanys.

89 Foli 96 vº.
Als 16 del mes de febrer del any 1712 se ha enterrat un soldat de nació alemany en
Sant Bartomeu, Amore Dei.

90 Foli 97
Als 2 de mars 1712 se ha donat sepultura en lo fossar de Sant Bartomeu a un soldat
del mateix Regiment.

91 Foli 97
Als 6 de mars 1712 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.
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92 Foli 97 vº.
Als 11 del mes de mars 1712 se ha enterrat un soldat del mateix regiment alemany
en lo fossar de Sant Bartomeu.

93 Foli 97 vº.
Als 22 mars 1712 se ha enterrat un soldat del mateix Regiment.

94 Foli 100
Als tres de juliol mil setcents y dotze se ha donat sepultura eccta. al cadàver de Joan
Gaspar de Völckean, de nació alemany de Austria, tinent del Regiment de Osnebruck,
lo qual morí lo die antes després de haver rebut los sagraments de santa mare Iglésia y fet testament pres per un superior modo militari. Se li han cantat oﬁcis dobles
amb una missa solemne, y lo endemà altre missa cantada [...].

95 Foli 100
Als 12 del mes de juliol 1712 se ha enterrat un soldat de nació alemany.

96 Foli 100
Als 15 del mes de Juliol de 1712 se han enterrat dos soldats de nació Bohemis; han
rebut tots los sagraments de santa mare Iglésia.

97 Foli 100
Als 26 del mes de juliol 1712 se ha enterrat un soldat alemany; ha rebut los sacraments menos lo del extremaunció; se ha enterrat en Sant Bartomeu.

98 Foli 101 vº
Als vint y tres de agost del any mil set cents y dotze se ha enterrat un soldat, se ha
trobat mort, se creu era alemany.

99 Foli 102 vº.
Als tres de 8bre. mil setcents y dotze se ha enterrat en lo fossar de Sant Bartomeu,
Joan [cognom en blanc], soldat de nació Saboya, fou enterrat Amore Dei, y rebé los
sagraments de la penitència y la comunió.

100 Foli 103 vº.
Als quinse de 9bre. mil setcents y dotze se ha enterrat un soldat alemany de Cavalleria Amore Dei; rebé lo sagrament de la penitència y extremaunció.

101 Foli 108 vº.
Al primer de juliol mil setcents y tretze se ha enterrat Amore Dei, un soldat Paletí.

102 Foli 109-109 vº.
Als vint y sinch de juliol de mil setcens y tretse se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Maria Sarleta Tamiati, de nació francès, muller de Joan Antoni Tamiati, carnicer de Turín, la qual morí estant lo exèrcit en marxa y arribà en esta vila ja morta. Se li
han celebrat dos missas cantadas y després se li diran oﬁcis dobles, y morí lo die antes.
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103 Foli 109 vº.
Als tres de agost de 1713, se ha enterrat un soldat del Regiment de Normandia, anomenat Joan Pilata, qui morí lo mateix dia a la una del matí després de haver rebut
los sagraments de la penitència y extremaunció; fou enterrat en lo fossar de Sant
Bartomeu, Amore Dei.

104 Foli 109 vº.
Als 10 de agost de 1713 se ha enterrat lo cadàver de Thomas Apli, soldat del Regiment de Macabuli, de la Companyia del capità Quif. Amore Dei.

105 Foli 110-110 vº.
Als 29 de agost mil setcents y tretze se ha enterrat la cadàver de Pau Blanch Horronoca, del Regiment del comte Ditré , Companya de monsieur Hernei, lo qual morí lo
die antes després de haver rebut los sagraments de santa mare Iglesia, y sens fer
testament; se li han cantat dos missas de enterro y ters dia.

106 Foli 111-111 v.
A los quinse de 9bre. del anyo de mil sietecientos y trese, se dió sepultura eccta. al
cadàver de Don Pedro Sants Dorador, tiniente de cavallos del Regimiento de Urive,
el cual murió el día antes después de haver recibido los santos sacramentos de la
Iglesia y hecho su testamento; se le celebraron oﬁciós dobles de entierro y tercero
día, con dos missa cantadas y dos más de novena y cabo de año.

107 Foli 111 vº.
Als 17 8bre. 1713, se han cantat dos missas per modo de novena per lo quòndam
Pau Blanch Horronoca. Se ha gastat [en] tot, 3 lliures.

108 Foli 112
Als vint de janer mil setcents y catorce, se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Maria Canals y Suñol, la qual morí en la Parròquia de Castellví de Rosanes, després de haver rebut los sagraments de santa mare Iglesia [...].

109 Foli 112 vº.
Als vint y tres de janer mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Don Diego Lapenya, tinent coronel del Regiment de Guadalajara, lo
qual morí lo die antes en lo assalt que´s donà a Castellví, després de haver rebut
lo sagrament de la penitència tants solament; se li han celebrat oﬁcis dobles de
enterro y ters dia ab dos missas cantadas; han assistit los Reverents Rector, Vicari,
Don Rafel, Lleonart, Faura, Soler, Mas, Senmartí, Pasteller, Solà, Payret, Mestre y
Organista [...].

110 Foli 112 vº.
Als [data en blanc] de janer mil setcents y catorce, se ha enterrat un soldat del Regiment ... [en blanc].
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111 Foli 113
Als vint y nou de janer mil setcents y catorce se ha donat sepultura ecclesiàstica al
cadàver de Don Christòval de Voocht, capità del Regiment de Cavalleria de Bravante,
lo qual morí lo die antes després de haver rebut lo sagrament de la penitència i extremaunció tant solament y fet testament pres per lo Reverent Rafel ... [cognom en
blanc], capellà del Regiment de Medinasidónia [...].

112 Foli 113
Als vint y nou de janer mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Joan Rosinyol, soldat del Regiment de ... [en blanc], lo qual morí lo die
antes després de haver rebut los sagraments de santa mare Iglésia. Amore Dei.

113 Foli 114
A los quatro de febrero del anyo mil sietcientos y catorce se ha dado eclesiástica
sepultura al cadáver de Dn. Pedro Montanya, teniente [de] cavalleria del Regimiento
de Órdenes Viejo, el qual murió el día antes después de haber recibido los Santos
Sacramentos de la Iglesia. Se han celebrado oﬁcios dobles de entierro y tercero
dia y absolución general; han asistido los Reverents Rector, Vicario, Capellán del
Regimiento, Lleonart, Faura, Soler, Mas, Senmartí, Solà, Pasteller, Payret, Mestre y
diacas. Se ha de donar 15 sous [...].

114 Foli 114
Als sinch de febrer mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Don Miguel Márquez, sargento del Regimiento de Cavalleria, natural de la
ciutat de Andújar, bisbat de Jaén, del Reyne de Andalusia, lo qual morí lo die antes
després de haver rebut los Sagraments de Sta. Mare Iglesia; se li han celebrat oﬁcis
semidobles amb una missa cantada [...].

115 Foli 114 vº.
Als tretze de febrer mil setcents y catorce se han celebrat las funerarias per la
ànima del quòndam Dn. Joseph de Bergara, que morí de mans dels sediciosos voluntaris; se li han celebrat oﬁcis dobles ab dos missas solemnes; han assistit los Reverents Rector, Vicari, Lleonart, Faura, Soler, Mas, Senmartí, Solà, Pasteller, Payret,
Dr. Sebarroja, Capellà del Regiment, y Mestre y Organista [...].

116 Foli 114 vº.
Als quinse de febrer mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Joseph Garcia Serrano, soldat de la Companya del Tinent Coronel Don
Miguel Solanes, del Regiment de Cavalleria de Milà, lo qual morí lo die antes després
de haver rebut los sagraments de la penitència y eucaristia [...].

117 Foli 115
Al primer de abril de mil setcents y catorse se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Francisco [espai en blanc], reformat del Regiment de Cavalleria de Brabante, lo qual morí després de haver rebut los Sagraments de la Santa Mare Iglesia [...].
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118 Foli 116
Als catorce de maig mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Jacinto Galeyro, soldat de la Compª de Don Gerónimo de Ríos, del Regiment de Medinasidónia, lo qual morí després de haver rebut los Sagraments de Santa Mare Iglésia.

119 Foli 116
Als disset de maig mil setcents y catorce se ha donat eccta. sepultura al cadàver de
un soldat de nació francès. Amore Dei.

120 Foli 116 vº.
Als 22 de maig mil setcents y catorce se ha enterrat la cadàver de Joan Solanos,
soldat de la Compª de Don Salvador Roldán, del Regiment de Medinasidónia, lo qual
morí la dia antes després de haver rebut los sagraments [...].

121 Foli 117
Als vint y set de maig mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Francisco Luces de las Esturias, sargento de cavalleria de la Companya
de Don Diego Arsega, del Regiment de Brabante, lo qual morí lo die antes després de
haver rebut los sagraments [...].

122 Foli 117
Als vint y set de maig mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Don Manuel Marín, tinent de Granaders de Murcia, lo qual morí lo die antes
després de haver rebut los sagraments [...].

123 Foli 117vº - 118
Als quatre de juliol de mil setcents y catorse se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Fernando Ferrara, de nació ﬂamench, tinent reformat de Cavalleria del
Regiment de Driot, lo qual morí lo die antes després de haver rebut los Sagraments
[...] y sens fer testament. Se li han celebrat oﬁcis dobles de enterro y ters die ab dos
missas cantadas y absolta general; han assistit los Reverents Rector, Vicari, Lleonart, Soler, Mas, Pasteller, Solà, Payret, Don Rafel y Mestre [...].

124 Foli 118 vº.
Als tretze de juliol mil setcents y tretze se ha enterrat lo cadàver de Sebastià París, soldat de la Compª del Señor Espelet, del Regiment de Cavalleria Espanyola de Flandes,
nació ﬂamench, lo qual morí lo die antes després de haver rebut los sagraments de
santa mare Iglesia; se li ha cantat una missa. Se ha donat ab tot 3 ll. 2 s. Facta grasia.

125 Foli 118 vº.-119
Als setze de juliol mil setcents y catorce se ha donat sepultura eccta. al cadàver de
Jaume Petiau, tinent de cavalleria del Regiment de Riot, lo qual morí lo die antes
després de haver rebut los sagraments [...].
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126 Foli 119
Als 17 de juliol 1714 fou enterrat en lo fossar de Sant Bartomeu ... [nom i cognoms en
blanc],soldat del Regiment de Medinasidónia,lo qual morí lo mateix dia al matí.Amore Dei.

127 Foli 119
Als disset de juliol mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Maria Anna Rubio, viuda del quòndam [en blanc], soldat del Regiment de
Cavalleria de Brabante, lo qual morí lo mateix día al matí després de haver rebut los
sagraments [...], se li han celebrat lo endemà dos missas cantadas y després oﬁcis
dobles. Han assistit los Reverents Rector, Vicari, Lleonart, Soler, Mas, Solà, Payret,
Capellà del Regiment de Medinasidónia y Mestre [...].

128 Foli 119 vº.
Als vint y un de juliol mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de [espai en blanc], soldat del Regiment de Cavalleria de Riot, lo qual morí
lo mateix dia després de haver rebut los sagraments [...]. Se li han celebrat un nocturno, laudes y dos missas cantades [...].

129 Foli 120
Al primer de agost mil setcents y catorce se ha donat sepultura ecclesiàstica al cadàver
de Joan Doxen, soldat del Regiment de Cavalleria de Driot, de nació Bolona, lo qual morí
lo die antes, ço a la mitge nit del mateix dia, després de haver rebut los sagraments [...].

130 Foli 120 vº.
Al primer de agost mil setcents y catorze se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Don. Diego [espai en blanc}, lo qual morí lo mateix dia després de haver
rebut los sagraments [...].

131 Folis 121-121 vº.
Als set de agost mil setcents y catorze se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Francisco Agustí de Sosa, capità vice comendant del Regiment de Driot, lo qual
morí lo die mateix al matí després de haver rebut los sagraments de santa mare
Iglésia. Se li han celebrat oﬁcis dobles ab dos missas cantadas y absolta general.
Han assistit los Reverents Rector, Vicari, Lleonart, Mas, Solà, Payret, Dr. Sebarroja y
dos Religiosos dels Regiments [...].

132 Foli 122
Als quinse de agost mil setcents y catorce se ha dat sepultura eclesiàstica al cadàver de
Joan Ferrer, soldat de la Companyia de Don Diego Argoa, del Regiment de Brabant [...].

133 Foli 122
Als set de agost del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura a un granader
de la Companyia de Don Joseph Costa, del Regiment de Medinasidónia.
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134 Foli 122
Als disset de agost del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Joan Dulce, soldat del Regiment de Riot. Assistiren Vicari, Pastaller,
Lleonart, Mas, Solà, Sabarroja, D. Rafel, lo Religiós Benito, y Mestre [...].

135 Foli 122
Als vint de agost del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Manuel Peix, soldat del Regiment de Bravante. Amore Dei.

136 Foli 122
Als vint y hu de agost del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura al cadàver de Joshepa Cor,ﬁlla de Anrich de Cor,soldat del Regiment de Bravante y de Mariagna,cònjugues.

137 Foli 122 vº.
Als vint y tres de agost de mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Glot Contera, soldat del Regiment de Bravante. Amore Dei.

138 Foli 122vº.
Als trenta hu de agost del any mil setcents catorce, se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Francisco N., soldat de la Companyia de Dn Diego de Alsega, del
Regiment de Bravante, ﬁll del lloch de Patench, cerca París.

139 Foli 122 vº.
Al primer de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura al cadàver
de Jacobo Boter, sargento de la Companyia del tinent coronel del Regiment de Quiluz.

140 Foli 122 vº.
Als set de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura al cadàver
de un Capità del Regiment de Daiot.

141 Foli 122 vº.
Als vuit de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura a un Capità de
Driot. Assistiren,Vicari, Mas, Soler, Damià, Peiret. Donaren 14 sous y, 10 diners al mestre.

142 Foli 123
Als nou de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica a un soldat de Don Diego de Alsaga, assistiren Vicari y Mas.

143 Foli 123
Als divuyt de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat eclesiàstica sepultura al cadàver de un soldat estranger.

144 Foli 123
Als vint y hu de setembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Jaume Estella, alias lo soldat vell.
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Figura 4. Entrada al Congost de Martorell des del
Pla de les Forques, amb
els ponts del Diable i de
la carretera de Terrassa.
Al fons, controlant l’accés
al Pont del Diable, la Caserna de Cavalleria, construïda l’any 1732, amb la
imposició de contribucions
especials als veïns. Tenia
una capacitat de 600 homes, i va estar en servei
fins a mitjans de la dècada
de 1920. L’edifici situat
davant de la caserna —a
l’espai que abans ocupava
la capella de Sant Bartomeu—, és l’escorxador municipal (1870), enderrocat
l’any 1990 per recuperar
la planta de la capella i el
seu fossar. La fotografia és
de Francesc Porta Bosch
(1932). Col·lecció Ferran
Balanza.
145 Foli 123
Als vint y dos de setembre del any mil setcents y catorse se ha donat eclesiàstica
sepultura al cadàver de un soldat de Driot.

146 Foli 125
Als setze de octubre del any mil setcents y catorce se ha dat sepultura eclesiàstica
al cadàver de Antoni Gil, soldat del Regiment de Medinsidónia. Amore Dei.

147 Foli 128 - 128 vº.
Als vint y sis de novembre del any mil set cens y catorse se han celebrat los oﬁcis
dobles ab quatra missas cantadas de enterro, ters die, cap de any y novena del
quòndam Salvador Ferrer, pagès de la present vila de Martorell, lo qual morí en lo
xoque hi hagué en Terrassa lo present any mil set cens y catose, sens rebrer ningún
sagrament. Han assistit los Reverents Rector ecònom,Vicari, Lleonart, Faura, Soler,
Solà, Mas, Senmartí y Oller. Se ha donat de caritat a quiscun 1 lliura y 8 sous, y a
Oller, 1 lliura [...].
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148 Foli 129 vº.
Als vint y nou de novembre del any mil setcents y catorce se ha dat sepultura eclesiàstica al cadàver de Joan Gutalonga, sargento del Regiment de Danué, de nació
francès, natural de la vila de Vrinyat, Bisbat de Comenja, lo qual morí dos dies antes
després de haver rebut lo sagrament de la extremaunció, per haver perdut la paraula nos pogué darli lo viàtich, y per aver dat los senyals dubtosos de confeció, se li
donà la absolució sub conditione.

149 Foli 130
Als vuit de desembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Joan, tambor del Regiment de Danué, lo qual morí a la presó lo dia
antes després de aver rebut tos los sagraments.

150 Foli 130
Als vuit de desembre del any mil setcents y catorce se ha dat eclesiàstica sepultura
al cadàver de Joan F., soldat del Regiment de Danué, morí lo die antes després de
aver rebut los sagraments de santa mare Iglesia. Amore Dei.

151 Foli 130
Als deu de desembre del any mil setcents y catorce se ha donat sepultura eclesiàstica al cadàver de Andreu Flor, soldat del Regiment de Danué. Amore Dei.

152 Foli 131 vº.
Als trenta de gener de mil setcents y quinse se ha donat sepultura eclesiàstica al
cadàver de Madalena Boixó, muller de Arnau Tesqué, tambor del Regiment de Danué
[...].

153 Foli 135
Als trenta de mars de mil setcents y quinse se ha dat sepultura eccta. al cadàver de
Pere Dumas, soldat del Regiment la Bella Marina, de nació francès, de la ciutat de
Borda, bisbat de Gascunya; se ha enterrat a la tarde [...].

154 Foli 135
Als dotse de abril de mil setcens y quinse se ha dat sepultura eclesiàstica al cadàver
de Joan Ros, soldat del Regiment de la Marina, lo qual morí dos dies antes y rebé
sols lo sagrament de la extremaunció per aver estat sempre al temps de sa malaltia
delirant [...].

155 Foli 136
Als 14 de juny de mil set sents y quinsa se ha donat eclesiàstica sepultura a uns
cadàvers de uns que sentenciaran a esta vila y terme de Martorell lo any prop passat
de 1714, als quals se ha cantat una missa solemne ab diaca y subdiaca Amore Dei,
ab la assistència de tots los Senyors Reverents.
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Albats morts a Martorell que eren ﬁlls de soldats
Llibre d’Òbits de 1705-1716, s/p.
1 Als vint y quatra de juliol mil setcents y sis se ha enterrat un albat minyona dita Maria, ﬁlla legítima y natural de Francesc Vernich, capità en lo Regiment de Francesos
y de Gertrudis, cònjugues.
2 Als onse del mes de mars mil setcents y vuit fonch enterrat un albat minyó nomenat
Joan, Phelip, Carlos, Miquel, ﬁll llegítim y natural de Vuolffgang Masmoller, soldat
del General Cap del Ducat de Baviera y de Anna Maria, cònjugues.
3 Als setze de juliol mil setcents y nou se ha donat sepultura elesiàstica a un albat
minyó anomenat Joseph, ﬁll llegítim y natural de Joan Asset, soldat inglés, y de T., ja
difunta, cònjugues, inglesos, y de facultat de son pare entregat als cathòlics i batejat.
Amore Dei.
4 Als 14 de juny mil setcents y deu se ha enterrat un albat de una soldada forastera.
Amore Dei.
5 Als sinch de juny mil setcents y onse se ha enterrat un albat minyona anomenada Maria Catharina, ﬁlla llegítima y natural de Ansford de Fols, de nació alemany.
6 Als nou de juny mil setcents y once se ha enterrat un albat minyona anomenada
Anna Maria, ﬁlla llegítima y natural de Adamm Fessa, soldat de nació alemany y de
Susanna, cònjugues. Amore Dei.
7 Al primer de juliol 1713 se ha enterrat un albat de un soldat. Se li ha dit missa resada,
8 Als sinch de desembre mil setcents y tretze se ha enterrat un albat minyó anomenat
Manuel, ﬁll llegítim y natural de Joan Lópes, soldat del Regiment de Medinasidónia
y de Adriana Martín, cònjugues.
9 Als deu de juny mil setcents y catorse se ha enterrat un albat minyó anomenat Phelip, ﬁll llegítim y natural de Anton Vandetien, soldat del Regiment de Brabant y de
Maria Anna, cònjugues, ﬂamencs.
10 Als disset de juny mil setcents y catorse se ha enterrat un albat minyó anomenat
Maximiliano, ﬁll llegítim y natural de Joseph Peti, soldat del Regiment de Cavalleria
de Driot.
11 Als vint y un de juny de mil setcents y catorse se ha enterrat un albat minyona
anomenada Maria, ﬁlla llegítima y natural de Guillem Cali, soldat del Regiment de
Brabante y de Rosa Daﬁ, cònjugues.
12 Als vint y dos de juny de mil setcents y catorse se ha enterrat un albat minyó anomenat Daniel, ﬁll llegítim y natural de Joan de Moció, soldat del Regiment de Brabante
y de Jocina,c ònjugues.
13 Als deu de juliol mil setcents y catorse se ha enterrat un albat minyó anoment Jacob,
ﬁll llegítim y natural de Joan Dethien, ﬂamench, soldat del Regiment de Brabante y
de Maria Anna, cònjugues.
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14 Als vint y quatre de juliol mil setcents y catorse se ha donat sepultura eclesiàsticas a
un albat minyó anomenat Guillem, ﬁll llegítim y natural de Rodulfo Schinches, soldat
del Regiment de Brabante y de Maria Catherina, de la vila de Agramunt.
15 Als 25 juliol 1714 se ha enterrat un albat minyona anomenada Rosa, ﬁlla llegítima y
natural de Joseph Camina, soldat del Regiment de Diot y de Maria Anna, cònjugues.
Amore Dei.
16 Als vint y hu de agost del any mil setcents y catorse se ha dat sepultura eclesiàstica,
a un albat minyona anomenada Joshepa, ﬁlla llegítima y natural de Anrich de Cor,
soldat del Regiment de Brabante y de Maria Anna.
17 Als tres de setembre del any mil setcents y catorse se ha dat sepultura eclesiàstica
a un albat minyó anomenat Alexandro, ﬁll llegítim y natural de Jaume Baemonte,
sargento de la Companyia del Tinent Coronel de Bravante, y de Rosa, cònjugues.
18 Als vint de setembre del any mil setcents y catorse se ha dat sepultura eclesiàstica
a un albat minyona nomenada Joana, ﬁlla llegítima y natural. de Joan Xovou, soldat
del Regiment de Pontieur y de Maria, cònjugues.
19 Als set de 8bre. de mil setcents y catorse se ha donat sepultura eclesiàstica a un
albat minyó anomenat Joseph Albert, ﬁll llegítim y natural de Gerart Albert, de la
província de Lieha, y de Maria, cònjuges..
20 Als setse de octubre del any mil setcents y catorse se ha dat sepultura eclesiàstica a
un albat minyó anomenat Jaume, ﬁll llegítim y natural de Jorge Vierner, tambor del
Regiment de Danué y de Maria Rosa, cònjugues.
21 Als divuit de octubre del any mil setcents y catorse se ha donat sepultura eclesiàstica a un minyó albat anomenat Joseph, ﬁll llegítim y natural de Joseph Girment,
soldat del Regiment de Danué, y de Teresa, cònjugues.
22 Als vuit de febrer de mil setcents y quinse se ha dat sepultura eclesiàstica a un albat
minyona anomenada Maria, ﬁlla llegítima y natural de Ramon Calmés, viander francès de nació, y de Joana, cònjugues.
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L’actitud dels borbònics envers la població civil.
El cas de Sant Just Desvern
Coral Torra i Pannón i Juli Ochoa i Gonzàlez, Centre d’Estudis Santjustencs
Introducció
En aquest treball es presenten i contextualitzen els casos de tres documents
diferents que foren emesos en altres tants moments de la darrera etapa de la
guerra de Successió, concretament aquella que va des de la signatura del Conveni de l’Hospitalet, a partir de la qual les forces catalanes van haver de lluitar
soles, ﬁns a la caiguda de Barcelona seguida de la rendició del castell de Cardona, darrer reducte de la resistència al Principat.
Tots tres exemples, d’una manera més o menys directa, fan referència a la població civil de Sant Just Desvern i al tracte que aquesta va rebre en cada cas per
part dels borbònics en funció de les circumstàncies del moment.
El conveni de l’Hospitalet i l’abandonament dels catalans a la seva pròpia sort:
Un acord pactat a Sant Feliu de Llobregat
«No se puede, ni se deve empeçar el Tratado de Armisticio, sin que preceda arreglar, y establecer la forma en que ha de quedar Cathaluña, y Islas de Mallorca, y
Ibiza, con la continuacion de sus Privilegios, Fueros, &c.”».1

Havent donat als catalans garanties de mantenir per damunt de tot aquesta
premissa, ja mantinguda a les negociacions anteriors que havien tingut lloc a
Cervera, el mariscal comandant en cap de les forces imperials a la Península,
Guido Wald Rüdiger, comte de Stahremberg, va acudir el dia 21 de juny de 1713
a la localitat de Sant Feliu de Llobregat per tal d’arribar a un acord amb els
representants dels exèrcits ﬁlipistes sobre els detalls de l’evacuació de les forces austriacistes del Principat. L’acompanyava l’almirall britànic sir John Jennings, que dotze dies abans havia arribat a Barcelona amb la seva ﬂota per tal
d’embarcar les tropes aliades que s’havien de retirar.
El 18 de juny, Stahremberg havia proposat al marquès de Ceva Grimaldi, que
actuava en representació del seu cap, Restaino Cantelmo-Stuart i Brancia, setè
duc de Pòpuli, segon príncep de Pettorano i quart duc de Belvedere, de trobar-se
a Sant Feliu per tal de continuar les conferències sobre l’evacuació del territori.
El marquès va arribar el dia 21, amb una escorta de 50 dragons castellans, sent
acompanyat des de Martorell a Sant Feliu per un destacament de cent genets
del regiment holandès de dragons número 4 de Wassenaer. Com que Sant Feliu
es trobava situat al mig de les casernes de l’esmentat regiment, l’acord es va
redactar allà, per seguretat dels comissaris.2
1 Diputació del general (1713). p. 29.
2 Joseph Baker, (1714). p. 65.
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En el decurs d’aquella negociació es va arribar aviat a una entesa sobre tots els
altres detalls de l’evacuació, llevat del punt concret de la situació en què hauria
de quedar Catalunya, sobre el qual Ceva Grimaldi es va tancar en banda. El Tractat d’Utrecht no ho especiﬁcava i, per tant, les garanties dels catalans quedaven
fora d’aquella negociació.
En una segona entrevista, aquest cop secreta, mantinguda a Cornellà entre
Stahremberg i Ceva Grimaldi, aquest darrer es va tornar a mostrar inﬂexible
sobre el tema dels catalans.3
L’endemà mateix, Stahremberg va adreçar al consistori barceloní una carta en
la qual els donava detalls sobre el seu fracàs, tot dient-los que havien de ser els
mateixos catalans els que, si així ho volien, haurien de negociar el seu futur amb
el duc de Pòpuli.4
Un altercat produït a Sant Feliu entre les escortes dels parlamentaris, quan un
dels dragons castellans titllà de «rebel» un miquelet català, i que es va saldar
amb la mort de l’esmentat dragó, aconsellà que la signatura dels acords tingués
lloc en un altre escenari.5
El dia 22 de juny de 1713, i per tal de formalitzar el que ja estava pactat, es reunien a l’Hospitalet Joseph Lothier, comte de Königsegg, i el marquès de Ceva
Grimaldi, diputats respectivament a tal efecte pel comte de Stahremberg i el
duc de Pòpuli, comandants suprems de les forces que ﬁns llavors havien estat
enfrontades. També hi van asistir els anglesos Thomas Swanton i Anthony Wescombe en representació de l’almirall Jennings.

Figura 1. Els signants del conveni, mers delegats dels qui realment van establir els
pactes. Imatge extreta del llibre de Salvador Sanpere y Miguel Fin de la Nación Catalana, corresponent al document que es conserva a l’Archivo General de Simancas
sota la referència EST.LEG.8.128.3. El fet que només hi apareguin les signatures dels
enviats del bàndol austriacista permet suposar que el document que es conserva a
Simancas és l’exemplar que va quedar en poder dels borbònics
3 J.D.C (1713). p. 37.
4 Id., p. 28, i també Diputació del General (1713). p. 33.
5 Joseph Baker, (1714). p. 65.
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Com es pot veure clarament, «tots aquests individus, dels quals no es té constància que s’allotgessin a l’Hospitalet, van ser elements administratius més que
estratègics, enviats per instàncies superiors amb les decisions ja fetes. En deﬁnitiva, el Conveni va ser una formalitat necessària».6
Després d’haver-ho deliberat llargament, la Junta de Braços convocada per la
Generalitat, presidida pel seu conseller en cap Manuel Flix i Ferreró, va optar per
la resistència a ultrança. La lluita continuaria. Precedit per vuit trompetes i vuit
tambors, el nunci va anar llegint en els indrets habituals de Barcelona el ban de
guerra que s’acabava de promulgar. Mentrestant, els darrers soldats austríacs
del contingent que s’havia d’evacuar eren embarcats a les naus angleses.
No obstant haver deixat els catalans a l’estacada, el llavors ja Carles VI d’Àustria
no va renunciar deﬁnitivament als seus drets ﬁns al 30 d’abril de 1725, data de
signatura de la Pau de Viena, havent tractat ﬁns llavors Felip V d’usurpador. Així,
el 28 de març de 1714 encara escrivia des de la capital de l’Imperi als diputats
i oïdors de la Generalitat, assetjats per les forces francoespanyoles del duc de
Berwick, i els deia:
«Aunque la melancólica constitución de los tiempos y el ver abandonada mi Causa de los mismos Aliados que en sus principios la fomentaron y sostuvieron
como justa y común, […] la indisputable condición de conservar mi justicia, derechos, acción y títulos que como a legítimo Rey de España me pertenecen, en
cuyo principio y el de la consideración que se han merecido vuestras inimitables
acciones en mi real gratitud, podréis aseguraros que soccessivamente os dispensará mi clemencia las asistencias que se hagan arbitrales en la posibilidad,
hasta que, facilitado vuestro bien merecido alivio, se mire con proporción la conﬁança al curso de mi Justicia, cuya seguridad viene anticipado á mi Real ánimo,
por las notorias Acciones, Constancia y Valor de esse Fidelíssimo Principado, y
Vassallos tan Activos, Zelosos y Leales».7

Sant Just Desvern, un poble de la immediata rereguarda borbònica durant el
setge de Barcelona
El duc de Pòpuli no tenia encara pressa per començar el setge de Barcelona,
tot i que ja havien arribat al seu camp vint batallons i altres vint esquadrons
de tropes espanyoles provinents d’Extremadura. La raó de la seva demora va
ser, a més de la diﬁcultat que suposava transportar a Catalunya les municions i
artilleria necessàries per a aquesta empresa, l’esperança que els barcelonins,
després de l’embarcament de les darreres tropes alemanyes, en veure’s abandonats per les forces que els donaven suport, implorarien ﬁnalment la clemència del seu legítim sobirà, tornant altre cop sota el seu domini.8
6 Clara Álvarez Jáuregui (2010). p. 16.
7 Salvador Sanpere Miquel (1905). p. 353-354.
8 Anthèlme Tricaud de Belmont (1715). p. 43.
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Finalment, el dia 24 de juliol de 1713 l’exèrcit de les Dues Corones es va posar en
marxa des de Martorell, població que havia ocupat el dia 19 i on va fer empresonar els seus jurats per haver donat suport logístic a les forces catalanes del general Rafael de Nebot i Font que es retiraven després de la derrota de Torredembarra. Els jurats martorellencs foren obligats per Pòpuli a practicar un cruel joc:
«De tan mezquina alma no se puede extrañar que al llegar a Martorell, por haverse dado á Nebot al retirar algunos bagajes, hiciera prender á dos de sus jurados, á José Faura, tenido por ﬁlipista, y á Juan Sarasols, tenido por carlista. Les
condenó á ser ahorcados, pero no pudiendo resistir las instancias de una dama
de las que seguian el ejército, que pidió al Duque por la vida de Faura, dispuso el
brutal capitán de Felipe V que los dos jurados se jugaran la vida entre sí; y como
Faura perdiera, el Duque los perdonó a los dos, y el pueblo no creyó que ello fuera por piedad, y que si la mala suerte hubiese caído sobre Juan Sarasols, tenido
en concepto de austriaco, hubiera sido ahorcado».9

Poc abans d’enviar-lo a l’ofensiva sobre Catalunya, Felip V havia donat al duc de
Pòpuli instruccions molt concretes sobre el tracte que calia donar a qualsevol
tipus de fortiﬁcació militarment aproﬁtable que es trobés en territori català:
«Hareis arrasar qualquier lugar murado o castillo, obligareis al país a que abra
caminos carreteros por todas partes, y particularmente en la montaña, para facilitar la marcha de las tropas y paso de la artillería».10

En compliment estricte d’aquestes ordres, la major part de fortaleses, grans o
petites que hi havia a Catalunya van sucumbir sota la piqueta borbònica.

Figura 2. Fortificació existent al cim de la Penya del Moro, en la qual es poden
apreciar clarament els efectes d’una voladura. Tot i que de moment no ha aparegut
cap prova documental sobre la data exacta en què aquesta es va fer, és molt probable
que tingués lloc durant la campanya sistemàtica de destrucció de les fortificacions
catalanes duta a terme per voluntat de Felip V. Fotografia dels autors
9 Salvador Sanpere Miquel (1905). p. 196.
10 Archivo General de Simancas. Estado. Llibre 413. f. 7 – 7v., Carta de Felip V al duc de Pòpuli.
3 abril de 1713. Recollit per Josep M. Torras Ribé (2005). p. 28, i també del mateix autor
(2006). p. 31.
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El dia 25 ja feien acte de presència per l’Hospitalet onze esquadrons i algunes
companyies de granaders de les tropes ﬁlipistes que constituïen l’avantguarda
de l’exèrcit de prop de 20.000 homes amb què el duc de Pòpuli comptava per
sotmetre Barcelona. Poc després es produïen algunes topades prop de Santa
Maria de Gràcia, Sants i les Corts. El setge de Barcelona ja havia començat.
Les tropes assetjants es van distribuir al voltant de Barcelona, tot formant un arc
que anava des dels vessants de Montjuïc ﬁns al Besòs. Les forces espanyoles
van acampar ocupant la meitat de ponent d’aquell arc, entre l’Hospitalet i Gràcia, establint el seu quarter general a les Corts, mentre que els campaments de
les forces franceses s’estenien des de Gràcia ﬁns a Sant Martí de Provençals.
Les instruccions que el duc de Pòpuli havia rebut de Felip V sobre el tracte que
s’havia de dispensar als «rebels» eren prou clares:
«Si algunos miqueletes u otra gente tubiere el bárbaro arrojo y osadía de querer
defenderse [...] se les pasará a todos a cuchillo, se hagan ahorcar a los que se
defendieren, pues además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y
ladrones, convendrá se execute assí para escarmiento de los otros».11

Una bona prova del compliment d’aquestes ordres atroces la tenim en el trist
destí dels prop de quatre-cents presoners que foren capturats a Torredembarra
després de la derrota del general Nebot, dels quals una quarantena van ser penjats immediatament sense judici, en aplicació del que anomenaven «diezmo de
horca», i els restants foren conﬁnats a galeres en els vaixells borbònics.
Per contra, i també seguint les instruccions de Felip V, el duc de Pòpuli va publicar
en nom del rei un perdó general i oblit per a tots aquells, combatents o no, que tornessin a la seva obediència i es presentessin davant seu per prestar homenatge.
Tot i que van ser bastants els pobles que per una o altra raó van retre l’homenatge
que els era requerit, algunes localitats del Barcelonès i el Maresme es van resistir a fer-ho, per la qual cosa van haver de patir les consegüents represàlies.
«[El duc de Pòpuli] decidí actuar amb mà dura per ofegar amb el terror ja no
la resistència, sinó també els brots d’altivesa. Els consistoris de Badalona i
Horta ﬁguraven entre els que no havien sortit a prestar-li obediència. Resolt
a no tolerar semblants ferrenyeries, féu saquejar aquestes viles a la soldadesca i la deixà lliurar-se a tots els excessos». 12
«4 de agosto [...] Llegó á la ciudad la noticia de las barbaridades cometidas por el
enemigo en Horta y Badalona, que fueron saqueadas de una manera atroz».13

Tot el Principat ja havia rendit obediència a Felip V i la rebel·lió només quedava
reduïda a la ciutat de Barcelona i tres fortaleses aïllades, el Castell de Cardona,
el d’Hostalric i Castellciutat.
11 AGS, Estado, llibre 143, f. 3v. Recollit a: Josep M. Torras Ribé (2003). p. 267.
12 Santiago Albertí (1977). p. 171 .
13 Mateu Bruguera (1871). Vol. 1 p. 276.
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Durant el setge de Barcelona, Sant Just Desvern va quedar comprès dins de la immediata rereguarda ﬁlipista, a cosa de només una llegua (una hora aproximada de
camí) del quarter general del duc de Pòpuli, que estava situat a les Corts de Sarrià.
Sant Just era en aquell temps un poble relativament petit. El recompte de població més proper a aquelles dates és el que va signar el 31 d’agost de 1717, un cop
acabada la guerra, el llavors intendent general de Catalunya, José de Pedrajas, tot
seguint les ordres del marquès de Campoﬂorido de confeccionar un cens general
per a tot Espanya.14 Segons aquest cens, fet casa per casa i que es pot considerar
prou acurat en haver estat dut a terme pels oﬁcials encarregats de la confecció
del cadastre, la població de Sant Just Desvern ascendia tan sols a 236 habitants.
A cura de la parròquia, i des de ja feia 24 anys, hi havia el seu rector, el barceloní Dr.
Joaquim Bernadà, al qual no assistia en aquells moments cap vicari. Aquest rector
va estar pledejant durant bastants anys, tant amb els propietaris santjustencs com
amb els de la veïna localitat de Sant Feliu, pel tema de la percepció dels delmes.
D’acord amb el règim municipal que va estar vigent a Catalunya ﬁns a la seva
abolició l’any 1716 pel decret de Nova Planta, a Sant Just hi havia un batlle, que
vetllava pels interessos del Capítol de la Catedral de Barcelona, i dos jurats del
Comú, un pel braç major i l’altre pel braç menor, els quals es renovaven cada
any quan arribava el mes de juny.
En aquells moments, Francesc Cortès era el batlle de Sant Just, i els jurats ho
eren Francesc Campreciós i Joan Baptista Modolell, els quals tot just havien
acabat d’accedir als seus càrrecs en substitució de Joan Oliveres i Gabriel Fatjó,
aquest darrer, com més endavant tindrem ocasió de veure, d’un marcat posicionament austriacista.

Figura 3. Santjustencs del segle XVIII.
Arxiu Històric de Sant Just Desvern
14 Biblioteca Nacional. Ms. 2274 Vezindario general de España, 1717. Dades sobre Catalunya: Año
de 1717. Relación de las personas que componen las ciudades, villas y lugares del Principado
de Cathaluña con distinción de Beguerios ... Barcelona a 31 de agosto de 1717. Fols. 369-443.
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Alguns dels grans terratinents d’aquesta rodalia s’havien revelat amb anterioritat com a resolts partidaris ﬁlipistes. Tal és el cas d’Oleguer de Taverner i
d’Ardena, segon comte de Darnius, baró de Mont-roig, senyor de les Illes i de la
Plana de Picalquers, coronel de cavalleria de l’exèrcit borbònic i eminent cartògraf, que entre moltes altres propietats, posseïa la ﬁnca i masia de Can Baró,
situada a la part alta de la vall de Sant Just. El seu germà, el bisbe de Girona
Miquel Joan de Taverner, era el cap principal del partit botiﬂer.
Jacint Tudó, ric comerciant de teixits barceloní, que pocs anys abans havia adquirit la casa que actualment es coneix pel nom de Can Ginestar, també va apostar per la causa ﬁlipista, aconseguint ell i els seus fer una meteòrica ascensió
social després de la victòria dels Borbons. El seu nét, Jacint de Tudó i Alemany,
arribà ﬁns i tot a ser membre del Consejo de Castilla en temps de Carles III.15
D’altres propietaris santjustencs, per contra, es van mostrar obertament com a
ferms defensors de la causa de l’arxiduc, com és el cas de Lluís de Claresvalls i
de Miquel, baró de Llorac, que havia accedit a la propietat de la masia i terres de
Can Geroni pel seu matrimoni amb Caterina de Catxapai i Reart, ﬁlla del llavors
ja traspassat Jeroni de Catxapai i Vera, pagador que fou del Reial Exèrcit de Catalunya, i que n’havia estat l’anterior propietari.16
Nomenat oïdor militar l’any 1707, Lluís de Claresvalls havia format part de la
Junta de Braços que el juliol de 1713 va decidir la resistència a ultrança, i participà activament en la defensa de Barcelona com a capità de la sisena companyia (formada pels gremis de barreters i passamaners) del tercer batalló de
la Coronela. Com a represàlia, els seus béns li serien conﬁscats l’any 1714, en
acabar el conﬂicte. El seu germà Jeroni, també capità com ell, però de la vuitena
companyia (esparters, capsers i torners), moriria el mateix 11 de setembre de
1714, dia de la caiguda de Barcelona, mentre lluitava al sector de Sant Pere.17
Llevat del comte de Darnius, els Tudó o el baró de Llorac, exemples extrems que,
a més, ni tan sols residien a Sant Just Desvern, tant els altres grans propietaris
locals com la població santjustenca en conjunt no s’havia signiﬁcat especialment
ﬁns aleshores d’una manera oberta per cap dels dos bàndols en conﬂicte.
Potser va ser per causa de la seva immediatesa geogràﬁca amb les línies ﬁlipistes, el cas és que les autoritats santjustenques, tant el batlle Francesc Cortès
com els jurats Francesc Campreciós i Joan Baptista Modolell, en representació dels seus veïns, havien acudit a retre homenatge d’obediència al Borbó i a
posar-se sota la seva protecció, que era la que els brindava el duc de Pòpuli,
capità general del seu exèrcit al Principat de Catalunya, acatament que no era
gens d’estranyar, ateses les circumstàncies del moment, sobretot davant de
l’exemple del que havia passat a Horta o Badalona.
15 Coral Torra Pannón (2013). p. 157-288.
16 Masia santjustenca ja desapareguda que estava situada a l’actual Avinguda de la Indústria,
cantonada amb el carrer d’Hereter.
17 Santiago Albertí (1977). p. 434-435.
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Primer cas. Pòpuli garanteix la salvaguarda dels santjustencs
Tot i que, com acabem de veure, Sant Just Desvern quedava darrere de les línies
dels assetjants i que l’acte de submissió retut als borbònics permetia suposar
que els santjustencs podrien gaudir d’un acceptable grau de seguretat i assossec entremig de la voràgine que comportava el setge, les conseqüències del fet
bèl·lic que durant aquells inacabables quatre-cents tretze dies s’estava produint
ben a prop seu es van fer prou de notar.
Així, a la pàgina 251 del quart llibre d’Òbits, corresponent al període comprès
entre els anys 1668 i 1750, que es conserva a l’Arxiu Parroquial de Sant Just, hi
ha la següent anotació feta pel rector Dr. Bernadà: «Siti en Barña. als 25 de juliol
1713», i a continuació de l’esmentada nota es troba la partida d’òbit d’una dona
morta d’una escopetada; i en aquesta i altres partides de difunts immediates
següents es fa constar que «per ser lo siti en Barña. — o per ocasió del Siti de
Barcelona — no se li han pogut fer — o no se li feren — los Officis s’acostuman
los quals se faran després»...
A la pàgina 254 del mateix llibre hi ha aquesta sòbria i expressiva nota: «Sesa
[cessà] lo siti en Barña. a primers de setembre».18
Aquell any de 1713 s’esguerrà la festa major, que a Sant Just Desvern s’escau
cada 6 d’agost, diada dels sants Just i Pastor.
La situació no estava per orgues, ja que en aquells moments els combats havien
arribat ﬁns i tot a la veïna localitat de Sant Feliu.

Figura 4. Signatura autògrafa de Restaino Cantelmo-Stuart i Brancia, setè duc de
Pòpuli, segon príncep de Pettorano i quart duc de Belvedere, cap suprem de les tropes
que van assetjar Barcelona entre el 25 de juliol de 1713 i el 6 de juliol de 1714 en què
fou substituït pel duc de Berwick. Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern

18 Mn. Antonino Tenas Alibés (1947). p. 210 – 211.
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Possiblement com a maniobra de distracció per cobrir la sortida que per la
costa de llevant havia de fer el 9 d’agost l’expedició dirigida pel diputat militar
Antoni de Berenguer i pel general Rafael Nebot,19 entre el 5 i el 7 d’agost es va
produir al Baix Llobregat una incursió a càrrec de les companyies de voluntaris
de cavalleria catalans comanades pels capitans Josep Badia i Josep Bonet:
«Se ha tenido noticia que el Capitàn Don Joseph Badia, y el Capitan Bonet corriendo la Marina del Llobregàt, y sus vezindades, el dia 5.del corriente entre
Cornellà, y Molins de Rey, apressaron 14.Azemilas cargadas de provisiones. Que
el dia 6.atacaron en San Feliu à los Fusileros Enemigos, y siendo estos socorridos de 400.Cavallos se retiraron sin perdida alguna en Viladecans, y Gavà, y
sabiendolo el Enemigo con 800. les atacò à las 12.de la noche, circuyendo una
Casa, donde se hallavan 36.Cavallos, y no pudiendo resistir à tanto tropel, quedaron 22.Prisioneros, 4 muertos, y los demàs con el Capitàn se escaparon por
una ventana, y se retiraron à San Climent à incorporarse con dos Compañias
de Fusileros, intentò el Enemigo atacarles en este Lugar con 400.hombres, y el
Capitàn con los Fusileros les resistiò con tanto valor, que les obligò à retirarse,
persiguiendoles hasta San Boy».20

Desconﬁant d’una més que possible connivència entre la població i les partides
de «rebels» que els estaven atacant, el comportament dels soldats espanyols
envers els paisans d’aquesta rodalia diferia sensiblement del que en un començament els havia garantit el duc de Pòpuli.
Una idea de com podia haver estat el tracte dels soldats espanyols ens la dóna
el testimoni de Mn. Felip Subirà, rector de la veïna localitat d’Esplugues, el qual
ens ofereix el següent retrat de la seva parròquia a ﬁnals d’aquell mateix any
de 1713:
«En aquests temps tan dolents de guerra tots los homens del poble han marxat quedant jo Rector tot sol amb los vellets, dones i criatures. En aquest poble
d’Esplugues les tropes forasteres espatllaren 12 cases i sols ne quedaren 10
sense espatllar per haverlos dit jo que en el poble no hi havia mes que vells,
dones i criatures. De la rectoria se han emportat tota la roba blanca que han
trobat i han destruït i cremat molts llibres de escriptures, pergamins vells
dels censos y altres documents de molta importancia en aquesta Parrochia
i Universitat de Sta. Magdalena de Esplugues. També se llevaren 5 parells
19 Aquesta expedició, que va resultar un fracàs total, tenia com a objectiu assegurar la possessió de les places de Castellciutat i Hostalric, aconseguir els 600 cavalls que deixarien les
tropes aliades del general Wallis que encara ocupaven aquella darrera plaça, i provocar un
aixecament a l’interior del país que vingués a reforçar la lluita que es mantenia a Barcelona.
Hostalric i Castellciutat van passar a mans dels ﬁlipistes i la columna expedicionària es
limità a voltar per Catalunya perseguida en tot moment pels borbònics. Finalment, els dos
caps van abandonar la seva tropa prop d’Alella i es van embarcar cap a Barcelona, on foren
sotmesos a un consell de guerra.
20 Continuación de el Diario de el Sitio de Barcelona, publicada à 18 de Agosto de 1713. Rafael
Figueró. Barcelona, 1713. p. 2.
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de bous, 4 matxos, 7 ases del poble i tot el que pogueren robar del Hostal i
de les demés cases havent deixat aquest poble desgraciat i arruïnat. Ita est
Philipus Subirà Rector et notarius Ste. Magdalene de Speluncis».21

Veient que malgrat les garanties que en el seu moment s’havien rebut, a Sant
Just estava començant a passar el mateix, el rector Dr. Joaquim Bernadà, tant
en nom propi com en representació dels seus feligresos, no dubtà a acudir al
mateix duc de Pòpuli per reclamar-li que els assegurés d’una manera deﬁnitiva
tal salvaguarda.
I vet aquí que, per les causes que fossin, el cap suprem de les forces assetjants
va atendre la petició que li estava fent Mossèn Bernadà.
Va manar que fos redactat pel funcionari Bartolomé Crespo l’oportú document,
que el mateix duc va contrasignar de la seva pròpia mà, i tot seguit li va fer
lliurar.
El seu text era el següent:
«+ DON RESTAYNO CANTELMO Stuart, Duque de Populi, Principe de Petorano,
del Insigne Orden del Santo Espiritus, Gentilhombre de Camara de Su Magestad,
Capitan de vna Compañia de sus Reales Guardias de Corps, y Capitan General del
Exercito, y Principado de Cataluña.
Por quanto nos hallamos informados de que en el Lugar de San Justo Desbern
que es del Veguerio de Barz[elo]na se executan algunos excesos por los Soldados desmandados de las tropas, y le hemos admitido debaxo dela R[ea]l. proteccion de S. M[ajesta]t. y la nuestra, por hallarse entre los lugares de su obediencia; hemos venido en concederle Salvaguardia para mantenerse en ella con toda
quietud y seguridad; y por tanto ordenamos y mandamos a todos los oﬁciales y
soldados a nuestra jurisdiz[ci]on. sugetos que no hagan ni permitan hazer daño
ni molestia alguna a las Casas habitadas del referido Lugar de s[a]n Justo, y especialmente a la Casa del Rector, ni a la Iglesia Parrochial de el, ni a su hacienda
y depend[enci]as. pues de lo contrario seran obligados a responder unos y otros
y a las demas penas que parecieren convenientes. Dada en el Campo del[an]te
Barz[elo]na 30 de Septiembre de 1713.
El Duque de Popoli
Dn Bar[tolo]me. Crespo
Se concede Salvaguardia a la Iglesia y Casas del lugar de s[a]n Justo —».22

21 Arxiu patrimonial de Can Pi. Llibre de rebuts de la casa Pau Pi, lletra N, p. 49. Recollit per Mn.
Esteve Carbonell (1948). p. 114-115.
22 Arxiu Històric de Sant Just Desvern. Caixa 669, Lligall 1. Document 54.
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Figura 5. El document de salvaguarda a favor dels santjustencs emès pel duc de
Pòpuli. Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern
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Segon cas.23 Una acció dels partisans i represàlies dels borbònics
Una de les unitats que formaven part de les tropes espanyoles assetjants era el
regiment de cavalleria que duia el nom de Rosellón Nuevo.
Aquest regiment, autèntica unitat d’elit dins de les tropes espanyoles, era de
creació relativament recent, ja que s’havia constituït el 24 d’abril de 1703, passant poc després, l’1 de juny del mateix any, la seva primera revista. Tal com
s’estilava a l’època, el Rosellón Nuevo estava format per 12 companyies de 30
genets cadascuna, la qual cosa suposava una força total de 360 homes.
Des del 6 de gener de 1707, el seu cap era el coronel Juan de Cereceda y Carrascosa, un hidalgo de Villares del Saz (Conca) de 48 anys, cavaller de l’orde de
Calatrava, que era conegut en els medis militars de l’època amb els sobrenoms
d’El de los Rebatos i El Centauro de la Mancha.
Des de l’inici de la guerra de Successió, les accions en les quals aquesta unitat
va intervenir havien esdevingut memorables. Així, el 29 de març de 1707, i amb
només dues companyies del seu regiment, el coronel Cereceda havia aconseguit capturar prop d’Alacant tot un regiment d’infanteria comandat per François
de la Rochefocault, marquès de Montendre.24 Tot just un mes després, a la batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707), van contribuir a aniquilar en combat un altre
regiment aliat format per hugonots francesos que lluitaven al servei de la reina
Anna d’Anglaterra i que estaven dirigits pel cap camisard Jean Cavalier, que amb
prou feines va poder escapar malferit. El 31 d’octubre de 1707, prop de Lleida,
derrotaren i van fer fugir sis esquadrons del 8è regiment de cavalleria aus-

Figura 6. Soldats del regiment de
cavalleria Rosellón Nuevo. Dibuix realitzat alguns anys després
d’haver finalitzat la guerra de Successió, quan aquest regiment servia en el regne de Nàpols al duc de
Parma Carlo Sebastiano di Borbone e Farnesio, el futur Carles III
d’Espanya. Biblioteca Histórico
Militar de Barcelona
23 Aquest episodi, i en especial les conseqüències que va comportar per als veïns de Santa
Creu d’Olorda, ha estat tractat a Josep M. Jordà Capdevila (1982) pàg. I-VII, (1985) pàg.
84-89 i (2002) pàg. 344-350. També se’n fa esment a Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot (1987) pàg. 319-320 i a Coral Torra Pannón (2013). p. 196.
24 Biblioteca Nacional de España. Signatura VE 640-30. Copia de la relacion que el Coronel Don
Juan de Zerezeda, embiò al señor Duque de Bervic, escrita en Monovar à veinte y dos de Março de
1707. à las cinco de la mañana. També s’esmenta a: Charles Sevin de Quincy (1726). p. 396-397.
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tríaca que dirigia el comte Antonio di Sormani, i que els triplicaven en nombre
i força. També havien intervingut d’una manera molt destacada a les batalles
d’Almenara (27 de juliol de 1710), Monte de Torrero-Saragossa (28 d’agost de
1710) i Brihuega-Villaviciosa (del 8 al 10 de desembre de 1710).
Durant el setge de Barcelona, el campament del regiment Rosellón Nuevo estava situat en el centre de l’hipotètic triangle que formen els nuclis de les Corts,
Sants i Collblanc, tot just en el sector on actualment es troba la moderna parròquia cortsenca de Santa Tecla, al costat del punt en què ara s’entrecreuen la
Gran Via de Carles III i l’Avinguda de Madrid. Al seu ﬂanc dret estaven acampats
els genets del regiment de Santiago i a l’esquerra ho feien els 300 homes que
integraven el regiment de cavalleria que comandava el coronel Orive, també
veterà de la batalla de Saragossa. Davant seu, a l’alçada de les cases de Sants,
ja es trobava el cordó amb les línies fortiﬁcades dels assetjants, i a l’altra banda
s’estenia la terra de ningú, batuda per l’artilleria d’ambdós bàndols.25
En una època en què les estructures normals d’intendència deixaven molt a
desitjar, era relativament freqüent el fet que moltes unitats tinguessin cura de
procurar-se i administrar el seus propis recursos, especialment pel que fa a
les vitualles. Per tal de subvenir l’alimentació dels seus homes, el coronel Juan
de Cereceda disposava, entre altres mitjans de suport, d’un ramat format per
gairebé un miler de caps de bocs castrats, que tenia pasturant a la rereguarda,
a les muntanyes de Collserola, retirat de la línia del front.
Cap a ﬁnals de desembre de 1713, aquell ramat es trobava a la zona de muntanya on conﬂuïen els termes de Sant Just Desvern, Vallvidrera i Santa Creu
d’Olorda, a la collada que es coneix amb el nom de Coll de les Torres, situada
entre els turons de Merlès i de la Coscollera i que separa en aquell punt la vall
de Sant Just de la de Valldonzella.
Coneixedors de l’existència d’aquesta font d’aprovisionament dels borbònics, i
sent conscients de l’extrema penúria que estava patint l’assetjada ciutat de Barcelona, alguns dels caps de casa propers a la zona on pasturava aquell ramat
van veure la possibilitat d’intervenir-hi, tot aproﬁtant els seus profunds coneixements del terreny que trepitjaven.
Un dels principals protagonistes d’aquella conxorxa va ser Jacint Fatjó, originari
de Cerdanyola, que des de feia 34 anys i arran del seu casament amb Teresa
Parellada, pubilla de Can Parellada, havia passat a ser cap de casa d’aquella
masia santjustenca que, des que ell hi va entrar i ﬁns als nostres dies, duu el
nom de can Fatjó.
També hi intervingueren els seus dos ﬁlls, Gabriel i Francesc Fatjó Parellada, així
com també el seu sogre, Gabriel Parellada Ramoneda, que encara vivia amb ells.
25 Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 57, 003. Plan de Barcelone ou est marquè le
Camp de L’armèe du Roy qui en fait le blocus depuis le 28 juillet 1713 avec la ligne de contrevallation et autres Postes avancez contre le place.
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Altres santjustencs que van participar en aquella acció foren Francesc Padrosa,
cap de casa de la masia de Can Padrosa, situada a la solana de la vall de Sant
Just, i Pere Cuyàs, amo de Can Cuyàs, masia santjustenca situada pràcticament
a la partió amb el terme de Vallvidrera, on abans havia estat ubicat el convent
de Sant Joan de l’Erm, la capella del qual llavors encara es conservava. Un dels
seus ﬁlls, Bartomeu Cuyàs Modolell, que després d’aquests fets hagué de marxar a viure a Valldoreix, va morir tot just tres mesos i mig després a mans dels
borbònics, juntament amb Felicià Carbonell, veí d’aquella localitat, «morts pels
traydors castellans quan anaven a robar a casa del Sr. Carbonell».26
Com hem pogut veure anteriorment, un dels implicats, Gabriel Fatjó i Parellada,
havia estat jurat del comú de Sant Just durant el període comprès entre maig de
1712 i juny de 1713. No va ser aquest l’únic cas de participació dels integrants
santjustencs d’aquest escamot en els afers municipals: el seu avi matern, Gabriel
Parellada, també havia exercit aquest càrrec en els períodes de juny de 1700 a
maig de 1701 i de maig de 1703 a maig de 1704. També Francesc Padrosa havia
estat jurat des de juny de 1702 a maig de 1703 i de juny de 1706 a juny de 1707.

Figura 7. La masia de Can Fatjó, abans de l’enderrocament i la posterior reconstrucció més o menys fidel realitzats ja fa alguns anys. Fotografia: Secció Excursionista
de l’Ateneu Santjustenc
26 Arxiu parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix. Llibres d’Òbits. Anotació del 24 d’abril de
1714. Recollida per Grup de Genealogia de la SCGHSVN (2012-2013). p. 217.
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Un altre dels participants en aquella trama, i potser el seu principal instigador,
va ser Josep Busquets i Xammar, hereu de la masia de Can Busquets, a Valldoreix, cosí en segon grau dels Fatjó, i nebot alhora del coronel de l’Exèrcit de Catalunya Francesc Busquets i Pujol, comandant del Regiment d’Infanteria número
8 sota les ordres del Comandant en Cap de l’Exèrcit de l’Exterior, Antoni Desvalls
i de Vergós, marquès de Poal.
Altres implicats en aquella acció van ser els llebrencs Bartomeu Castellví i Jaume Balasc, amo de Can Balasc de Vallvidrera i emparentat amb els Fatjó a través
de la seva muller, la santcugatenca Paula Margenat i Fatjó, i els caps de casa del
terme de Santa Creu d’Olorda Joan Serra, de Can Serra, casa de pagès situada
pràcticament al costat de l’església parroquial de Santa Creu, i Pau Amigó, amo
de la masia de Ca n’Amigó del Baluard i germà de Josep Amigó, masover de Can
Tudó, a Sant Just Desvern.27
La nit del 27 al 28 de desembre de 1713, aquest grup d’homes, que com acabem
de veure eren tots de la zona i majoritàriament santjustencs, va anar cap al lloc
on pasturava el ramat, del qual es va apoderar tot seguit, segurament després
d’haver reduït els possibles pastors que el vigilaven. Poc després, i aquella mateixa nit, l’escamot de partisans va travessar les línies borbòniques amb el ramat
que acabaven de capturar i van dur les 992 bèsties que el formaven a través de la
terra de ningú ﬁns arribar a les línies dels barcelonins, deixant-lo ﬁnalment als
vessants de la muntanya de Montjuïc, emparat per l’abast de l’artilleria catalana.
El Consell de Cent barceloní, principal beneﬁciat per aquesta proesa, la recollia
en el seu dietari de la manera següent:
«DIJOUS, a xxviii de dit.- En aquest dia, entraren en la present Ciutat noucents
o mil crestats que uns partisans anaren a pèndrer en Santa Creu de l’Orde la nit
antes, y pujaren per Montjuich, los quals la Ciutat compta per lo abast de ella».28

Hi ha la possibilitat, però, que l’agosarada acció d’aquell grup de partisans no
hagués estat revestida de l’heroic altruisme que a primera vista es podria suposar. L’historiador i eclesiàstic mataroní Mateu Bruguera, sense esmentar-ne la
font, recull aquesta anotació datada el 31 de desembre de 1713:
«Entraron á la plaza 959 cabezas de ganado procedentes de Sta. Cruz del Orde,
y por ellas satisﬁzo la Ciudad 6,137 libras catalanas».29

L’audàcia d’aquest imprevist cop de mà enfurismà en gran manera els ﬁlipistes,
en especial el coronel Juan de Cereceda, que veia com amb aquesta acció la seva
tropa d’elit havia estat burlada per uns simples paisans que els havien fet quedar en ridícul, tant als ulls de l’enemic com dels seus propis companys d’armes.
S’imposava contestar amb una represàlia com més immediata i sagnant millor.
Aquell mateix migdia, tres cossos de cavalleria van sortir per tres punts del
27 Coral Torra Pannón (2013). p. 199, nota 67.
28 Pere Voltes Bou (1975). p. 115.
29 Mateu Bruguera (1871). vol. 1. p. 429.
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cordó dels assetjants en aquella venjativa operació de càstig. Les víctimes, en
aquest cas, serien uns pobres pastors que es trobaven a la terra de ningú, conﬁats en la seva condició de paisans no combatents, i que estaven apeixant alguns caps de bestiar propietat de l’hospital de la Santa Creu.
«No pudieron llevar estos con paciencia tan chistoso descalabro; antes ardiendo
en ira y deseos de venganza, salieron en gran número de su campo, jurando
todos no volver atrás sin haber cortado tantas cabezas, cuantas echaban de menos de ganado. Y se salieron con la suya. Al medio del camino encontraron una
porción de personas indefensas, que recogian hierva para sus bestias».30

Segons la premsa local del moment, durant la represàlia sobre aquella «porción
de personas indefensas» es va arribar a fer, entre morts i malferits, un total de
22 víctimes, i tot per aconseguir arravatar-los alguns ases i divuit cabres.
Des de l’any 1641 s’editava a Barcelona un periòdic setmanal que duia el títol
de Gazeta de Barcelona, al front del qual es trobava des de l’any 1695 Rafael Figueró i Jolís, impressor del rei Carles d’Àustria ﬁns a l’evacuació austriacista de
1713 i des de llavors al servei dels consellers de Barcelona, que li van renovar
la patent. El seu setmanari es va publicar regularment durant tot el setge ﬁns a
l’agost de 1714, en què una bomba enemiga va destruir la impremta.
L’exemplar número 18 de l’esmentada gaseta, que va aparèixer el 3 de gener de
1714, recollia aquests fets a la seva tercera pàgina i posava especial èmfasi en la
inútil i sagnant represàlia duta a terme pels homes de Juan de Cereceda, així com
en la immediata resposta de les forces catalanes, que tot seguit els van foragitar:
«Dia 28. luego que amaneciò, entraron en esta Plaça 990. Machos de Cabrio, que
un corto numero de Paysanos esforçados, avian apressado la noche antecedente, cerca el Lugar de Santa Creu, y rompiendo por entre los Enemigos, los conduxeron à esta Capital, dexando à sus dueños con notable dolor esta importante
presa; como lo manifestaron desahogando parte de su rabiosa colera en una
operacion, que aunque indigna de memoria, se haze inevitable la relacion, para
que se forme tal qual especie de ayrado encono: estando unos pobres indefensos, viejos, niños, y mugeres, con otros pobres Paysanos, que recogian yerbas,
para poder mantener sus Azemilas, salieron los Enemigos por tres puestos de
su Cordon, con tres cuerpos de Cavalleria, y valiendose de la conﬁança con que
los dicho pobres se acercaron à sus Cordones, cargaron sobre ellos con tan inhumana crueldad, que sin perdonar à edad, ni sexo, renovaron la memoria que
hazia la Iglesia de la muerte de los Inocentes, dexando algunos muertos, al rigor,
y otros mal heridos 22. en todos; y para castigar à los que no hallò su ira en el
campo, se llevaron 18.Cabras, que mantenian à los pobres niños, y algunos enfermos del Hospital; en el poco tiempo que diò su arrebatada execucion, salieron
los Cavallos del Regimiento de San Miguel, que estavan de Piquete, y algunos Fusileros que se hallavan cerca, y sirviò para conocer, que eran tan cobardes, como
crueles, porque siendo excesivo el numero de sus Cavallos, se pusieron en igno30 Id., pàg. 428.
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miniosa fuga, sin alientos para lidiar con quien tenia armas, pues aun los pobres
que las tuvieron, se hizieron respetar en medio de la refriega; de donde se puede
inferir la cobardia de su crueldad, como lo sangriento de su enojo, è inhumano
de quien manda acciones tan agenas de lo racional; la Artilleria de la Plaça jugò
segun permitiò lo acelerado de la fuga, no se sabe si recibieron algun daño».31

El Consell de Cent barceloní també recollia en el seu Dietari aquesta cruel represàlia, a la qual li donava un títol ben original:
«DIE DE IGNOSCENS I INNOCENTADA DE L’ENEMICH. Dit die, a la tarda o sobre
lo mig dia, aparegué ab un soplo una partida de cavalleria, y trobant alguns
burriquets i altres cavalcaduras de alguns pobres que per minyons y personas incapases de las armas feyan guardar, y corrent dita cavalleria sobre de
ells dels quals ne mataren alguns, nefraren de altres, no perdonant algunas
donas y criaturas, y se n’aportaren las assèmilas pasturaven y las cabres
tenia en lo dit puesto lo Hospital General».32

Figura 8. Tercera pàgina de la
Gazeta de Barcelona corresponent al 3 de gener de 1714, en la
qual es recull breument l’acció
que va dur a terme el grup de
partisans format majoritàriament per veïns santjustencs, i es
posa especial èmfasi en la sagnant i indiscriminada represàlia
sobre la població civil amb què
van respondre els borbònics.
Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona
31 Continuacion del diario del sitio y defensa de Barcelona, publicado en esta Plaça. Dia 3 de Enero
1714. Núm. 18. p. 3.
32 Pere Voltes Bou (1975). p. 115.
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Els borbònics també van donar la seva versió d’aquells fets, ometent, però, el
robatori del miler de crestats que havien realitzat prèviament els partisans i
presentant les víctimes que ells havien causat en la seva expedició de càstig
com a forces enemigues vençudes, i en un nombre molt més elevat que el que
recullen les fonts contràries.
«El senyor duc de Pòpoli va tenir el 28 de desembre un avantatge sobre els
assetjats, que havien fet sortir de la vila els seus cavalls i el seu bestiar amb
una escorta per a fer-los pasturar a la plana. Aquest general, sobre l’avís que
va tenir, va fer tres destacaments de cavalleria amb ordre d’anar endavant
ﬁns al camí cobert i d’envoltar-los. L’escorta emprengué la fugida i no obstant
això va tenir setanta homes morts, i la major part dels cavalls i del bestiar els
hi fou arravatada».33

La sang d’aquelles víctimes apaivagà momentàniament la seva còlera pel que fa
a l’afront que havien sofert, però el tema del rescabalament d’aquell robatori no
va caure en l’oblit, el ramat sostret estava valorat en 4.394 peces de vuit, i calia
recuperar com fos aquell import.
Atès que el ramat havia estat capturat en els termes de Sant Just, Vallvidrera i
Santa Creu d’Olorda, i que, a més, els autors, la identitat dels quals ja es començava
a suposar, pertanyien a aquestes localitats, el duc de Pòpuli, a instància de Juan
de Cereceda, va ordenar que aquell import fos satisfet per les universitats dels
tres pobles. A més, la limitada solvència d’aquells sospitosos així ho aconsellava.
«Y aunque se hallan algunos individuos indiciados de haver sido cómplices, pero
recahe en sugetos de muy pocas conveniencias, cuyos caudales no pueden llegar
de mucho al justo Valor del dicho ganado, cuya satisfacción parece que no puede
asegurarse de otra forma que cargando la Ley sobre el Común de los mismos tres
lugares y Términos en cuyos conﬁnes apascentaba el ganado y sucedió el robo».34

Els representants dels tres comuns afectats van acudir sense èxit davant del
destacat botiﬂer Josep d’Alós i de Ferrer, catedràtic de dret civil a la Universitat
de Barcelona, que havia fugit de la ciutat el 1705 quan els austriacistes li van saquejar la casa de Barcelona i també li’n cremaren una altra que tenia a Sarrià.35
Josep d’Alós tornava ara amb les tropes borbòniques en qualitat d’assessor de
l’estat major de l’exèrcit ﬁlipista.
No hi hagué res a fer i es ratiﬁcà la forma de satisfer el valor del ramat de la
manera en que havia ordenat el duc de Pòpoli. A més, mentrestant, els autors
d’aquell fet ja havien estat identiﬁcats i engarjolats, i ja s’havien formalitzat els
oportuns procediments civil i criminal contra en Busquets i els tres Fatjó.
Pressionats pel coronel Cereceda, que exigia l’immediat rescabalament de la
pèrdua econòmica soferta, els jurats de tots tres pobles van haver d’acceptar i
33 Anthèlme Tricaud de Belmont (1715). p. 43. (Traduït de l’original francès).
34 Arxiu de la Corona d’Aragó. Monacals – Hisenda, núm. 3.726. Recollit per Josep M. Jordà i
Capdevila (1982), p. s/n, 1985: p. 86 i 2002: p. 346).
35 Joan Mercader i Riba (1991). p. 26-27.
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signar les lleonines concòrdies que els van ser presentades pel seu creditor a
través del notari de Barcelona Josep de Soldevila i Masdeu, Ciutadà Honrat de
Barcelona des del 17 de febrer de 1710 per privilegi atorgat per Felip V.
Soldevila obtindria l’any següent el càrrec de receptor i administrador general
del paper timbrat, i més tard, a través del matrimoni entre la seva ﬁlla Liberata
amb Francesc d’Alós i Rius, ﬁll de Josep d’Alós i de Ferrer, acabaria entroncant
amb aquesta poderosa família de botiﬂers.36
El pagament de la quantitat imposada es distribuí d’aquesta manera: Vallvidrera, 878 peces de vuit, 2 sous i 4 diners; Sant Just Desvern i Santa Creu d’Olorda,
1.757 peces de vuit, 16 sous i 10 diners cadascuna. A més, els honoraris notarials i altres despeses van haver de sortir dels eraris de tots tres municipis:37
«Deuhen los Jurats y Particulars dels termes, llochs y Universitats de Vallvidrera, Santa Creu del Orde y S. Just Desvern a Joseph Soldevila y Masdeu Not. Pub. de Bna. lo seguent
Pmo. per las tres minutas fetas per dit Soldevila, Una per
cada lloch del Sindicat pera ﬁrmar la concordia ab lo Señor
3 lliures
Dn. Juan de Zerezeda –
Item per la recepcio y abstracta de la Concordia ﬁrmada per
y entre dit Dn. Juan de Zerezeda de Una part y dits Sindichs
y particulars de part altre rebuda en poder de dit Soldevila
62 lliures
â 17 Abril 1714»
65 lliures

Dos dies després, el 19 d’abril de 1714, els tres comuns acabaven comprometent-se a pagar l’import que s’havia estipulat a canvi de l’anul·lació dels procediments que s’havien instruït contra els quatre encausats, i amb aquesta ﬁnalitat
van establir sengles repartiments proporcionals entre els seus respectius veïns.
Com que algunes cases no disposaven dels diners en efectiu, establiren censals. A
Sant Just no tenim notícia més que d’un censal creat per Francesc Cortès, batlle del
poble, i Gabriel Fatjó, un dels acusats, a favor d’Esteve Bosc, pagès de Sant Boi, per
un preu de 560 lliures i una pensió de 28 lliures pagadores l’11 de juny de 1714.38

Figura 9. Signatura del notari Josep Soldevila. Arxiu Històric de Sant Just Desvern
36 Josep M. de Sagarra (1981), p. 37-38.
37 Arxiu Històric de Sant Just Desvern. Caixa 669, Lligall 1. Document 55.
38 Daniel Cardona Pera i Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot (1987), p. 320.
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Tercer cas. Patiño o la prepotent arrogància dels vencedors
Transcorregut gairebé un any de bloqueig de Barcelona sense haver aconseguit
pràcticament cap mena de progrés evident, a les corts de París i Madrid es va considerar que l’estratègia seguida pel duc de Pòpuli havia fracassat, i que calia un canvi.
Finalment, el 6 de juliol de 1714, aquest era destituït i rellevat pel mariscal de
França James Fitz-James Stuart, duc de Berwick, un militar i aristòcrata anglès,
ﬁll il·legítim de Jaume II d’Anglaterra, el darrer rei catòlic d’aquell país, destituït
per Guillem d’Orange i refugiat a França. El duc de Berwick estava al servei dels
francesos i amb ells ja havia participat en altres episodis de la Guerra de Successió com la campanya de Portugal o la batalla d’Almansa.
Berwick va arribar a Barcelona el dia 7 de juliol amb 68 batallons més que enviava el rei de França, amb la qual cosa en aquell moment el total de forces borbòniques al voltant de la Ciutat Comtal va passar a ser de 39.000 homes, dels
quals els efectius francesos constituïen la majoria.
Malgrat l’aferrissada defensa dels barcelonins, la superioritat, tant en nombre
com en armament, de les forces francoespanyoles que els assetjaven, acabà
imposant-se, i després d’aquell llarg setge, l’11 de setembre de 1714, com és
sabut, les tropes atacants aconseguiren ﬁnalment expugnar la ciutat de Barcelona i aconseguir-ne la capitulació.
Amb la conquesta per les armes de la capital del Principat, els borbònics aconseguiren una de les més ﬂagrants victòries pírriques de la nostra història. El
propi duc de Berwick, a les seves memòries, prou que ho va reconèixer. Així, en
referir-se a les baixes sofertes per una i altra part durant l’assalt ﬁnal, deixava
ben clar que «Nosaltres vàrem tenir prop de dos mil homes morts o ferits; la
pèrdua dels Rebels no pujà a més de sis-cents homes, aquell dia».39
I més endavant, en referir-se al conjunt del setge, encara hi afegia que «Nosaltres vàrem tenir durant aquest setge deu mil homes morts o ferits: els habitants
en van tenir al voltant de sis mil».40

Figura 10. Els estendards i banderes
que el duc de Berwick havia enviat a
Madrid li foren retornats per Felip V
amb l’afegitó que ell no reconeixia cap
bandera dels rebels i van ser cremats
públicament pel botxí. Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona
39 Duc de Berwick (1780). p. 190. (Traduït de l’original francès).
40 Id., p. 191.
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Les xifres de baixes enregistrades entre els defensors de Barcelona que ens
dóna Bruguera, més acurades, són encara lleugerament menors: 3.835 víctimes
el dia de l’assalt i 5.962 morts durant el conjunt del setge.41
Després de la victòria, els vencedors establiren un govern provisional. Un testimoni presencial, el ﬁll de l’anteriorment esmentat jurista Josep d’Alós i Ferrer,
Antoni d’Alós i Rius, que havia entrat amb les tropes borbòniques ostentant el
grau de tinent de cavalleria en la companyia de granaders del regiment de dragons del coronel José Vallejo i exercint com a ajudant del propi duc de Berwick,
ens dóna el detall de la seva composició:
«Después de rendida Barcelona, formó el Rey una Junta de algunos Cavalleros Catalanes, de los que siempre havian seguido su partido: eran el Marques de Sardañola, el de la Floresta, D. Rafael Cortada, D. Joseph de Alós mi padre, Don Francisco
Amellér, y Don Gregorio de Matas, la presidia Don Joseph Patiño, y se llamava Superior de Govierno: A la mesma conﬁrió el Rey el mando político de toda la Provincia, hasta que con el tiempo se formó la nueva Audiencia, y demás Tribunales».42

Berwick no es va quedar a Catalunya i marxà tot seguit a Madrid, des d’on va
tornar a França. El nou capità general a Catalunya, després d’un breu mandat
interí de François Bidal, cavaller d’Asfeld, seria el príncep ﬂamenc Albert Octave
t’Serclaes, comte de Tilly, el qual va entrar a Barcelona a ﬁnals d’octubre de
1714 i des del primer moment exercí una forta repressió contra els austriacistes, va fer traslladar la universitat a Cervera i planiﬁcà la construcció de la
Ciutadella de Barcelona, obra de l’enginyer Joris Prosper van Verboom.
José Patiño y Rosales, el president de la recentment constituïda junta, havia
nascut a Milà en el si d’una família noble d’origen gallec establerta feia temps
a la Llombardia que s’hagué de repatriar per causa de la seva ﬁdelitat als Borbons. Tornat a Madrid, perfeccionà la seva formació administrativa de la mà
de l’inﬂuent Jean Orry, comte de Vinaròs, el ministre de Finances i secretari
d’Hisenda de Felip V que li havia estat enviat pel seu avi Lluís XIV per tal d’aplicar
el model francès en els territoris de la corona espanyola.
L’any 1713 havia estat nomenat superintendent general de l’exèrcit i Principat
de Catalunya, tasca que comportava garantir els allotjaments i vitualles de les
tropes. Per tal de disposar dels fons suﬁcients, i per indicació d’Orry, establí un
impost extraordinari de 750.000 pesos que havia de ser aplicat als habitants
dels territoris ja sotmesos. Aquesta exacció, la primera que es feia a Catalunya
d’una manera obligatòria i sense haver estat consentida per les Corts Catalanes,
produí un gran malestar i desembocà el gener de 1714 en un alçament popular
d’insospitades proporcions en nombrosos indrets del país, que va obligar l’exèrcit
ﬁlipista a relaxar el setge de Barcelona, i que també es va fer sentir al Baix Llo-

41 Mateu Bruguera (1871). Vol. 2. p. 301.
42 Antonio de Alós y Rius (1767 o 1768). p. 44-45.
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Figura 11. Retrat de José
Patiño realitzat pel pintor de la cort de Felip V
Alonso Miguel de Tovar
(Higuera de la Sierra,
Huelva, 1678 - Madrid,
1758). Col·lecció particular

bregat.43 En són un bon exemple els combats que hi va haver als castells de Corbera i Castellví de Rosanes, fortaleses que ﬁnalment van acabar sent enderrocades per les tropes borbòniques en compliment del que Felip V havia ordenat,
trist ﬁnal que com elles van tenir la major part de les fortiﬁcacions catalanes.
Parlant de José Patiño, l’historiador igualadí Joan Mercader i Riba ens diu:
«Quan vingué a Catalunya José Patiño ja tenia 47 anys; era, doncs, un home
en plena maduresa, molt conscient en les tècniques de l’administració militar i capacitat plenament per a emprendre amb probabilitats d’èxit un seguit
de reformes ﬁnanceres i civils, en un país com el nostre, difícil de rosegar
per l’estat de desesperació i paroxisme en què havíem arribat els catalans
en la defensa dels antics furs, però també abatut ﬁnalment, després de
l’incondicional ajupiment a la voluntat de Felip V, i resignat a deixar-se imposar totes les transmutacions polítiques que hom cregués oportunes».44
43 Sobre la contesa al Baix Llobregat vegeu, Josep Campmany Guillot (2010). p. 17-33.
44 Joan Mercader (1991). p. 25-26.
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Patiño, president de la Junta Superior de Gobierno y Justicia, juntament amb un
altre dels seus membres, el jurista Francesc d’Ametller i Perer, foren designats
per la cort de Madrid per tal que elaboressin sengles informes que servirien
de base al Consejo de Castilla, corporació suprema consultora del rei en temes
relatius al govern i l’administració pública, per a la redacció del decret de la
Nova Planta de la Reial Audiència del Principat de Catalunya, en el qual havien
de quedar deﬁnits els nous patrons pels quals s’hauria de regir aquest país un
cop abolides les institucions existents ﬁns llavors.
L’opinió que a Patiño li mereixien els catalans queda prou reﬂectida en el següent fragment de la memòria que per tal causa va redactar:
«Que el genio de los naturales es amante de la libertad, aﬁcionadísimo á todo
género de armas, promptos en la cólera, rijosos y vengatibos, y que siempre se
deve recelar de ellos, aguarden coiuntura para sacudir el iugo de la justicia, son
muy interesados, y que en todas las hedades pasadas ha sido su conato en las
Cortes conseguir por ley municipal la remisión de pechos y tributos, de suerte
que ninguna cosa sienten tanto como el poder ser cargados con imposiciones y
tributos por la sola Real autoridad. Son apasionados á su patria, con tal excelso
que les haze transtornar el uso de la razón, y solamente ablan en su lengua natiba, es su genio laborioso é infatigable á impulsos de la apetecida conveniencia,
y más presto aorran que consumen en lo necesario, y que en todas facultades ay
mayor número de los que pueden decentemente subsistir.
Que aquel grande orgullo está abatido, y respetan ya los preceptos de V.M. y á la
Justicia, no por afecto y amor, sí por la fuerza superior de las armas, de modo
que la quietud y obediencia deve aﬁanzarse en éstas, pues la necesita el pays
por su calidad y genios de los naturales, que serán siempre el brazo fuerte para
ladear y asistir a los Ministros de Justicia».45

A mitjan any de 1715, tant l’informe elaborat per Patiño com el que havia confeccionat Ametller obraven ja en poder del Consejo de Castilla, els integrants
del qual estaven en aquells moments acabant de donar forma deﬁnitiva al ja
esmentat decret de Nova Planta, que es publicà el 9 d’octubre de 1715 i es va
comunicar per Reial Cèdula de 16 de gener de 1716.

Figura 12. Signatura autògrafa de José Patiño y Rosales. Arxiu Històric de Sant Just
Desvern
45 Salvador Sanpere Miquel (1905). p. 671.
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Enllestit aquell tema, Patiño afrontava a continuació una nova tasca homogeneïtzadora d’envergadura: el desenvolupament del Cadastre, un nou sistema
impositiu per a Catalunya, a l’estil del que es venia emprant a Castella. El 9 de
desembre d’aquell mateix any el Cadastre seria ordenat per Reial Decret, i el
seu reglament, obra completament seva, hauria de veure la llum el 5 d’octubre
de l’any següent. Aquest nou impost contemplava a grans trets dos tipus de
gravàmens: el cadastre reial, que s’havia d’aplicar sobre les rendes d’origen
immobiliari, i el personal, sobre els ingressos pel treball o el comerç.
«Els seus teòrics en parlaren com d’un equivalent universal, just i ben repartit, de les rendes de Castella. Assimilació bastant errònia. Perquè aquest impost directe –universal com a impost territorial, però exclusivament plebeu
com a impost personal— s’afegia (no els substituïa) als impostos indirectes
regionals ja existents. Catalunya passava d’una situació ﬁscal privilegiada a
una situació ﬁscal particularment onerosa».46

Un gravamen que aquest nou sistema impositiu havia d’acabar absorbint quan
entrés en vigor seria la contribució per allotjaments, palla i utensilis, que llavors
encara se seguia aplicant atès que el ﬁnal de la guerra no havia suposat ni de
bon tros la ﬁ de la presència a Catalunya de les tropes foranes. La transformació d’una gran part de les forces que ﬁns feia poc havien estat els atacants en
un exèrcit permanent d’ocupació, feia impossible l’eliminació de les càrregues
destinades a hostatjar, mantenir i remunerar aquells contingents.
Els detalls del compliment d’aquest tribut venien deﬁnits en l’ordre donada pel
mateix Patiño l’11 de desembre de 1713, aquella que en el seu moment havia
motivat la sublevació popular:
«Haviendo llegado el tiempo en que todos los años se alojan y retiran á Quartel
de Invierno las tropas del Ejército, que las ocurrencias del sitio de Barcelona no
pueden hoy ejecutarse. I siendo preciso que en una tan grande importancia del
Real Servicio y del bien de todo el Principado de Cataluña ayuden los pueblos á
la manutención del ejército, se ha resuelto que las Ciudades, Villas y Lugares de
él contribuyan en dinero cada mes una porción proporcionada á la posibilidad y
al gasto de tan grande urgencia, especialmente con la prevención de que en adelante no tendrán obligación de dar cantidad de dinero, víveres ni cosa alguna, assí
á los Oﬁciales y soldados que estufvieren de guarnición en las Ciudades, Villas y
demás Lugares de Cataluña, como ni á los que transiten, sino tan sólo el cubierto,
leña, cama y media arroba de paja al día por cavallo de los efectivos, debajo de
qualquier pretexto, ni aun de equipajes y Bagages en los tránsitos. Mandado como
se manda á los Pueblos presenten relación de todo lo que han gastado y gastasen
del dia de la fecha en adelante con su legítima prueva, porque, examinada y aprobada, se les admita, como se les admitirá en cuenta de la cantidad que les tocase
á cada Lugar, según el repartimiento que por ahora y hasta otra orden se haze».47
46 Pierre Vilar (1964). p. 449.
47 Salvador Sanpere Miquel (1905). p. 302-303.
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Figura 13. L’Hostal Vell, edifici fet construir pel Comú de Sant Just a començaments
del segle XVIII per tal que funcionés com a carnisseria i hostal, i que al mateix temps
va actuar com a Casa de la Vila fins a meitat d’aquell segle. Col·lecció dels autors
Tot i l’obligatorietat d’aquest impost creat per sufragar una despesa de cap manera desitjada, la seva estricta aplicació no pressuposava d’antuvi grans conﬂictes: cada localitat havia de satisfer mensualment la quantitat que li havia
estat assignada, i en cas d’haver d’hostatjar tropes només estaven obligats a
procurar cobert, llenya i llit a cada soldat i mitja arrova de palla a cada cavalleria, en el benentès que el seu valor els seria descomptat de la següent quota.
A l’hora de la veritat, el tracte que les tropes d’ocupació dispensaven a la població quedava generalment molt allunyat del grau mínim de respecte i consideració que hom pogués desitjar. Molts són els casos de tractaments desagradables
o ﬁns i tot violents dispensats pels soldats als veïns de nombroses localitats
catalanes. En podria ser un exemple, per ben documentat, el memorial dels
greuges que van rebre en aquell mateix temps (1715) els habitants de Mataró
per part dels soldats francesos del Régiment de la Couronne que comandava el
tinent coronel M. Deschasse, en el qual tots els declarants van assegurar haver
rebut cops de sabre i altres formes de violència, ﬁns i tot algun cas d’agressió
sexual, per part dels soldats que tenien hostatjats.48
48 Joaquim Llovet (1990). p. 53-64.
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Figura 14. El ramat sostret als filipistes l’any 1713 fou valorat en 4.394 peces de 8. A
més d’això, el 1714, els santjustencs hagueren de pagar un elevat impost per al sosteniment de les tropes. A la imatge, anvers i revers d’una peça de 8 encunyada l’any
1712, durant el regnat de Felip V. Col·lecció particular
A Sant Just Desvern, per sort, no hi havia tropes hostatjades. Tot i així, però,
aquesta població no es va lliurar d’haver d’aportar respectables quantitats de
diners, desproporcionades en comparació amb la seva migrada economia local,
per tal de contribuir a la subsistència de les tropes d’ocupació.
Tal és el cas de la contribució de dos-cents pesos que per mandat reial van haver de satisfer l’any 1714 com a aportació a les despeses de manteniment de les
tropes franceses, i que totalitzava dos-cents pesos, a pagar en quatre terminis
trimestrals de cinquanta pesos. Aquests imports, un cop recaptats per compte
del tresorer reial Juan Francisco de Orcasitas y Oleaga, segon comte de Moriana, eren lliurats a Carlos de Albornoz y Folch, que anteriorment havia ostentat el
càrrec de receptor de la Inquisició a València i que en aquells moments actuava
com a tresorer general de l’exèrcit. Un tercer funcionari borbònic, Juan Francisco de Vega, que poc més tard passaria a ser intendent general de València i
Múrcia, comptabilitzava cada una d’aquestes transaccions i en donava fe.
A més d’aquestes càrregues pecuniàries, tampoc es van lliurar de patir abusos
i vexacions per part de les tropes d’ocupació, especialment de les unitats de
cavalleria que estaven de guarnició a Barcelona, les quals van veure en tots els
pobles d’aquesta rodalia una bona font d’aprovisionament de la palla que els era
necessària per les seves cavalcadures.
Així, va acabar sent una cosa relativament freqüent l’arribada d’escamots de
soldats, molts cops manats pels seus oﬁcials, per aprovisionar-se de grat o per
força d’aquella palla, cosa que a més, i segons es dedueix per la subsegüent reclamació dels santjustencs, acostumaven a fer sense tenir-hi gaires miraments,
malbaratant-ne una part més que considerable.
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Figura 15. Contribució dels santjustencs al manteniment de les tropes franceses
d’ocupació. Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern
De la mateixa manera que un parell d’anys abans el rector havia acudit al cap
de l’exèrcit borbònic demanant que aturés els excessos que estaven cometent
les tropes sobre la població, ara foren els jurats els que es van veure obligats a
fer-ho, aquest cop davant de José Patiño, en la seva doble qualitat d’intendent
general de l’exèrcit i de president de la Junta Superior de Gobierno y Justicia.
Encara que estaven assistits per la raó, la qual cosa no se’ls podia negar, la
resposta que meresqueren el santjustencs és prou simptomàtica del caràcter
que en aquella època podien tenir les relacions entre les noves autoritats i una
població a la qual consideraven majoritàriament sotmesa però no guanyada.
La resposta que els santjustencs van rebre, tot i que possiblement hauria estat
d’esperar, és gairebé segur que els va deixar esbalaïts d’estupor: a través del
comptador de l’exèrcit José Antonio de León y Luna, l’intendent Patiño els informava, i ho contrasignava de la seva pròpia mà, que la primera cosa que els calia
fer abans d’emprendre cap mena de reclamació, era aplegar una provisió de
500 quintars de palla (uns 20.800 quilos) i portar-la a les seves expenses ﬁns al
magatzem de palla de Barcelona,49 ja que en cas de no fer-ho així, no seria atesa
49 Ens pot donar una certa idea de la consideració que meresqué per part dels vencedors el
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cap de les possibles queixes que en endavant els santjustencs els poguessin fer
per aquest motiu.
Un cop realitzat tal lliurament els soldats ja no els molestarien més, i en cas que
ho seguissin fent, llavors sí que ja podrien ser denunciats.
Això deia literalment el document que van rebre els atònits jurats santjustencs:
«+ DON IOSEPH PATIÑO, CAVALLERO DE LA ORDEN DE ALCAN-tara del Consejo
de su Mag[estad]. en el Real de las Ordenes, è Inte[n]dente General del Exercito,
y Principado de Cataluña, &c.
Respecto de las extorsiones que padeze el Lugar de s[a]n Justo Dasbert con el
motivo de pasar la Cavalleria de esta guarniz[io]n a buscar la paja en su termino, y de lo q[ue] mediante sus desordenes se desperdicia de este genero. Se
ordena y manda a las Justizias conduzcan con los vagajes de el d[ic]ho lugar
desde luego quinientos quintales de paja indispensablemente assí por redundar
en su beneﬁcio como por q[ue] de lo contrario no seran oydas las quexas de las
vejaziones q[ue] por este motivo se le hizieren en adelante pues solo en casso de ser omisos en la observanzia y cumplimiento de lo expresado padeceran
las execuciones de las mismas tropas advirtiendoles deveran tomar Recivo del
Guarda Almazen de la porzion q[ue] se les señala para su descargo y q[ue] no
deveran permitir q[ue] en su termino se tome paja alguna por los vagajes q[ue]
con pretexto de ser de oﬁzia[les] van a buscarla aprehendiendo y dando parte o
subcediere quererla tomar con Violenzia. Dada en Barzelona a veinte y nueve de
junio de Mill Setezientos y quinze =
Joseph Patino
Por Man[dat]o de su se[ño]ria
Dn Joseph Ant[onio] de Leon y Luna» .50

No va ser aquest un cas únic, més aviat podríem dir que durant molt temps després de 1714 aquesta fou la tònica general a Catalunya, sotmesa a una ocupació
militar desmesurada (un soldat per cada 25 o 30 habitants) i òbviament hostil,
a la qual calia mantenir, i això representava per a la població una càrrega manifestament onerosa i clarament assimilable a una represàlia política.
Fins i tot les mateixes autoritats borbòniques, tot i que en la majoria dels incidents que s’enregistraren es van inclinar a favor dels militars, van haver de
reconèixer que:
patrimoni històric de la capital conquerida el fet que aquell magatzem de palla s’establís
inicialment al Saló del Tinell, llavors conegut com a Sala del Borboll, i que actués com a tal
durant un cert temps. Finalment, cap a l’octubre de 1715, l’anteriorment esmentat Carlos
de Albornoz va fer algunes gestions per tal de traslladar-lo, sobretot pel risc d’incendi que
comportava l’existència d’aquell material combustible al costat mateix de la seu de la Inquisició. Vegeu Bárbara Santiago Medina (2005) pàg. 179-181.
50 Arxiu Històric de Sant Just Desvern. Caixa 669, Lligall 1. Document 58.
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«La experiencia ha hecho reconocer los muchos abusos que se han introducido
en este Principado con motivo del alojamiento que se debe dar a las tropas que
se aquartelan o transitan por la ciudades, villas y lugares, [pues] los oﬁziales y
soldados que transitan y se deven aquartelar, se quieren alojar con violencia y
de su propia autoridad [...] de que resultan lances, altercados y disgustos perjudiciales al servicio del Rey, y contrarios a la buena unión y correspondencia [...]
que deve haver entre las tropas de S.M. y los naturales de este Pahís».51

***
Ara fa tot just tres-cents anys que van tenir lloc els fets referits anteriorment.
Entremig dels dramàtics esdeveniments que en aquells moments s’estaven
produint (ens trobem davant d’una autèntica hecatombe: la conquesta d’un petit
país pels exèrcits més poderosos del moment i la immediata aplicació per part
dels vencedors dels mètodes més eﬁcaços per al seu anorreament), aquestes
tres breus pinzellades de projecció eminentment local que acabem de veure ens
vénen a mostrar uns fets que, a primera vista, pot semblar que no tinguin res
d’espectacular o de transcendent. Gairebé cada poble de la nostra geograﬁa,
n’estem segurs, conservarà en el seu record d’altres tants petits fets d’anàloga
envergadura.
En els darrers temps s’ha vingut a reconsiderar d’una manera creixent el valor
de les coses quotidianes, i per tal motiu la microhistòria ha anat adquirint cada
vegada major reconeixement, en veure com tots aquests exemples d’àmbit local
ens poden ajudar a entendre la història i sentir-la com una cosa propera, no com
una ciència abstracta i deshumanitzada que, encara per a molts, ens explica exclusivament una successió de fets notables que han estat viscuts exclusivament
pels grans personatges.
Així, i en paraules de Jaume Codina:
«Els estudis de microhistòria atorguen importància summa a l’anàlisi de la conjuntura com el mètode millor per arribar a la síntesi o comprensió històrica».52

51 Arxiu de la Corona d’Aragó. Cancelleria, reg. 6.188. Decretos de la Real Junta, f. 294-300, 16
de març de 1716. Recollit per Josep M. Torras Ribé (2005). p. 256-257.
52 Jaume Codina Vilà (1996). p. 1.

197

L’actitud dels borbònics envers la població civil. El cas de Sant Just Desvern

Figura 16. La resposta que José Patiño va donar a la reclamació presentada pels
santjustencs. Arxiu Històric de Sant Just Desvern
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La llarga postguerra del 1714: mig segle perdut.
Els casos de Gavà i Castelldefels
Josep Campmany Guillot. Centre d’Estudis de Gavà
Gavà i Castelldefels a inicis del XVIII
«... este lugar es muy abondante de viñas, y montes de pinos, y
campos labrados asi al llano como a la colina».1

En el tombant de segle, Gavà i Castelldefels eren dos pobles petits. Segons una
relació de l’any 1717,2 Gavà tenia 68 focs, amb una població de 224 ànimes, de
les quals 81 eren homes majors d’edat. Pel que fa a Castelldefels, tenia 54 o 55
cases (11 de bones, 11 de mitjanes i 28 de pobres),3 amb una població de 187
ànimes, de les quals 83 eren homes majors d’edat. Predominava la població
dispersa, excepte un petit nucli a Gavà, amb una trentena de cases. La versemblança d’aquestes dades ve donada per una llista d’habitants de Castelldefels,
de 1721,4 segons la qual hi havia 21 propietaris, 11 masovers i 25 jornalers (57
cases), amb els quals vivien 41 ﬁlls menors d’edat i 18 majors d’edat. Als majors
d’edat caldria sumar-hi 9 forasters i 5 pobres de solemnitat. En total, 89 veïns.
En un estudi publicat l’any 2012 ens vam aproximar a l’estat macroeconòmic del
terme de Gavà al llarg del segle xvii i a inicis del xviii.5 La situació en el moment
de la guerra de Successió la vam determinar a partir de les confessions de 45
de les 68 heretats existents. Per a Castelldefels no hem pogut elaborar el mateix estudi, però per proximitat i similitud la condició pagesa no devia ser gaire
diferent. Si extrapolem les dades de Gavà als 54 habitatges de Castelldefels
consignats l’any 1717, obtenim les xifres indicades a la Taula 1.
La guerra de Successió i, sobretot, els canvis ﬁscals que se’n derivaren van tenir
un gran impacte sobre les ﬁnances de les universitats: d’una banda, les despeses de guerra havien deixat un deute elevat; de l’altra, les noves imposicions
borbòniques van signiﬁcar un llast de tal magnitud que, a diferència de la rela1 Descripció d’Ambrosio de Borsano. BC, ms. 2371, Discurso general hecho por el Maestre de
Campo D. Ambrosio Borsano natural de la ciudad de Milan (...) en que describe toda la Carta
Topograﬁca del Principado de Cathaluña... f. 75-76.
2 Relación de las Personas que componen las Ciudades, Villas y Lugares del Principado de Cathaluña, con distinció de Beguerías... Barcelona a 31 de agosto de 1717. Dn. Joseph de Pedrajas
(fols. 369-443 v.), dins del Vecindario de Campoﬂorido, BN, ms. 2274. Josep Iglésies (1974).
Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, Barcelona, Fundació
Salvador Vives i Casajuana i Rafael Dalmau, p. 649.
3 Manuscrit BC, col·lecció Bonsoms núm. 5086. També a Josep Iglésies (1974) Estadístiques de
població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, p. 1.380.
4 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/13, any 1721, f. 6v.
5 Josep Campmany Guillot (2012) Gavà i Eramprunyà al segle XVII: de la Guerra dels Segadors a
l’Onze de Setembre de 1714, Gavà: Associació d’Amics del Museu i Centre d’Estudis de Gavà.
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Figura 1. El poble de
Gavà l’any 1753. Pla
y demostració de la
partió dels termas de
Gavà y Viladecans fet
per Francisco Clavera, geòmetra, ABE,
UC 312

tivament ràpida recuperació viscuda l’endemà de la Guerra dels Segadors, en
aquesta ocasió l’economia local va caure en una profunda depressió. En aquest
treball intentarem quantiﬁcar aquests impactes econòmics derivats de la guerra i el canvi polític imposat pels vencedors.
D’altra banda, la desaparició de l’Estat català a través de la Nova Planta va implicar un canvi profund en la concepció de l’administració pública en l’àmbit
municipal, que també intentarem detallar en aquest treball.

Taula 1. Aproximació a les dades macroeconòmiques de Gavà i Castelldefels a
inicis del segle XVIII. Font: Elaboració pròpia a partir dels capbreus de la baronia
d’Eramprunyà per a Gavà i extrapolat a Castelldefels
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Josep Campmany Guillot
Figura 2. El poble de Castelldefels a mitjan segle XVIII.
AMC, fons del notari Salvador
Savall

Les ﬁnances municipals d’abans de la guerra: uns pressupostos equilibrats
«...se ha fet deﬁnitio de tots y qualsevol comptes (...) que eran
jurats de dit lloch, tant de diners de la isglesia com qualsevol
altres diners del lloch».6

Les dues institucions municipals, en arribar la guerra, tenien com a béns propis la
carnisseria, la tenda i la taverna. Gavà, a més, tenia l’hostal, que servia de seu municipal. A Castelldefels, l’adquisició de l’hostal pel comú es va produir l’any 1719.7
A Gavà, l’adquisició de la carnisseria als barons, l’any 1643, havia obligat a crear
un censal de 120 lliures. L’hostal, tenda i taverna havien estat establerts l’any
1688, per 600 lliures. El 1693 s’havia venut un altre censal de 200 lliures per
pagar-ho. A més d’aquests censals, la universitat havia de fer front a les pensions de dos més creats durant la Guerra dels Segadors, de 650 lliures en total,
i un de 322 lliures creat el 1502 per alliberar-se dels darrers mals usos particulars d’Eramprunyà. En conjunt, Gavà devia, abans de la guerra, 1.292 lliures
de capital i pagava 65 lliures anuals de pensió.8 Al seu torn, la universitat de
Castelldefels, abans de 1700, carregava quatre censals de 2.060 lliures i 103
lliures anuals de pensió.9 Amb l’arrendament dels béns propis, tant Gavà com
Castelldefels podien fer front a aquestes càrregues. Així, a Gavà, ﬂeca, hostal i
taverna produïen unes 40 lliures anuals, i la tenda, unes 30.10 A Castelldefels, la
taverna produïa 110 lliures, la tenda 16 i la carnisseria 44.
Ara bé, amb la guerra, les universitats es van haver d’endeutar, sobretot per fer
front al crescut Donatiu imposat el 1713-14: les famoses quinzenades.
6 Fórmula de rendició de comptes dels jurats de Castelldefels al segle xvii. AMC, caixa 9,
comptabilitat municipal, carpeta manuscrit de comptes 1645-1688.
7 Josep Campmany Guillot (2002). Les masies. Guia del patrimoni arquitectònic de Castelldefels,
Castelldefels: Ajuntament, p. 202.
8 Col·lecció del Centre d’Estudis de Gavà. Fons d’Alfons Gibert. Carpeta 90.
9 Josep Campmany Guillot (2003). «L’edat moderna», Castelldefels, temps d’història, Castelldefels: Ajuntament, p. 211.
10 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/20, any 1734, f. 12 i 12r, i any 1735, f. 14v-18v.
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Els fets bèl·lics durant el conﬂicte, i les noves imposicions ﬁlipistes
«...300 cavallos y 60 fusileros mandados por el coronel Falcó, atacaron los voluntarios y paisanos que se retiraron a Viladecans y Gavà».11

Els primers enfrontaments armats a Eramprunyà en el marc de la guerra són
d’agost de 1713. El 5 d’aquell mes, entre Cornellà i Molins de Rei, els capitans
catalans Josep Badia i Josep Bonet van capturar un comboi de 14 mules, i
l’endemà es van enfrontar a Sant Feliu a tropes ﬁlipistes. Superats en nombre,
van passar el riu i fugiren a Viladecans, on s’obrí un violent combat, riera de
Sant Llorenç amunt. En caure la nit, els catalans van refugiar-se en una casa
prop de Bruguers, probablement la Casa del Sitjar, o la mateixa capella. A mitjanit, un destacament de 800 ﬁlipistes els va envoltar i els va atacar. En moriren
quatre, i 22 més van ser fets presoners. La resta van escapar cap a Sant Climent
per la vall de Salom, on se’ls van unir dues companyies de fusellers i diversos
sometents. Els ﬁlipistes que els perseguien van intentar atacar-los allà, amb
400 soldats, però van haver de recular ﬁns a Sant Boi:12
«encendiose entre los dos partidos un obstinado combate porque por instantes
se les juntaban paisanos maltratados y refugiados de las tropas, estas fueron
precissadas a retirarse porque el terreno favorecia a los Paisanos y la cavalleria
no podia obrar: los Paisanos les siguieron en tanto que duró lo fragoso de los
montes. Perdieron los voluntarions paisanos y fusileros 45 hombres y algunos
heridos. Las dos coronas, 186 muertos o heridos porque los Paisanos desde lo
fragoso, practicos en la punteria, hacian grandes estragos».13

L’enfrontament va deixar petja en la memòria oral, tal com va recollir l’estudiós
gavanenc Marian Colomé.14
L’allargament del setge de Barcelona va motivar les autoritats invasores a treure
de la mateixa Catalunya ocupada els recursos necessaris per mantenir-lo, idea
que va prendre cos el desembre de 1713 en forma d’un donatiu extraordinari en
forma d’impost personal o capitació.15 El pes per unitat familiar era, per terme
mitjà i per al conjunt del país, d’unes 10 lliures i mitja,16 una imposició molt ele11 Francesc Castellví (1999). Narraciones Históricas, Madrid: Fund. Francisco Elías y Erasmo
Pércopo, vol. III, p. 673.
12 Gazeta de Barcelona. Continuación del diario del sitio de Barcelona, publicada a 18 de Agosto
de 1713, Barcelona, Rafael Figueró, 1713, p. 2.
13 Francesc Castellví (1999). Narraciones Históricas, vol. III, p. 673.
14 Marian COLOMÉ, «Dades històriques i geogràﬁques de Gavà dels segles xviii, xix i xx»,
periòdic Brugués, Gavà, núm. 155, febrer de 1972, p. 2. Josep Campmany Guillot (2012).
Gavà i Eramprunyà al segle XVII: de la Guerra dels Segadors a l’Onze de Setembre de 1714, Gavà:
Associació d’Amics del Museu de Gavà, Centre d’Estudis de Gavà, p. 168-170.
15 Salvador Sanpere Miquel (1905). Fin de la Nación catalana, Barcelona, Tipograﬁa L’Avenç,
p. 301-303.
16 Agustí Alcoberro (2005). «El cadastre de Catalunya (1713-1845): de la imposició a la fossilització», Pedralbes, Barcelona, núm. 25 p. 231-257.
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vada i, a més inconstitucional,
«porque en Cataluña ni los mas rústicos no ignoran que sin Cortes Generales y
consentimiento de los tres estados, el Rey no podia exigir suma alguna de sus
naturales, y las contribuciones que en tales casos se establecian debian ser reguladas y percibidas por la Diputacion del Pays».17

En concret, a Gavà se li va imposar una quota de 1.176 lliures, o sigui 17 lliures
per casa; la meitat de l’excedent anual i gairebé el doble de la mitjana catalana.
A Castelldefels, la quota era encara més gran, 1.260 lliures: més de 23 lliures
per casa, dos terços de l’excedent anual. Per fer-nos una idea de la feixuguesa
d’aquesta imposició, cal tenir present que el donatiu al rei aprovat per les Corts
de 1702, que també s’havia previst cobrar en forma de capitació, atorgava a
Gavà i Castelldefels, respectivament, quotes de 1.050 i 980 lliures, repartides
entre set pagaments anuals, és a dir, 150 i 149 lliures l’any, respectivament.18
La imposició, a més, es produïa en molt mal moment, ja que la collita havia estat migrada. No només pels enfrontaments d’agost de 1713, sinó sobretot pels
grans aiguats de mitjan octubre, que provocaren una gran inundació al Delta.19
El cas de Gavà i Castelldefels no era excepció, ja que tot el país estava exhaust
per la guerra. Per aquest motiu, per pagar el donatiu, l’abril de l’any 1714 Castelldefels va demanar permís dels barons per endeutar-se:
«La universitat del terme de Castelldefels (...) vuy en dia se troba sens medis
ni havers per a contribuir als gestos se oferescan per lo Real Servei de Sa
Magestat que Déu guarde, y en particular per a contribuir al donatiu que dit
terme fa a la Magestat Déu lo guarde, per lo que li és presís manllevar a for
de censal la quantitat de noucents trentasis reals de vuit per a contribuir al
Real Donatiu. Per tant, suplica dita universitat sia de son agrado concedirlos decret per a manllevar dita universitat a for de censal la dita quantitat
de noucents trentasis reals de vuit per a poder acomplir puntualment dita
universitat a dit donatiu».20

Obtingut el permís, va concordar amb diversos particulars una sèrie de préstecs, per valor de 720 lliures, amb pensions anuals que sumaven 36 lliures.21 Els
préstecs es feien amb una carència de cinc anys, i el primer es va acordar el 10
de gener de 1714, «para pago de las tropas».22 Pel que fa a Gavà, la universitat
17 Francesc Castellví (2002). Narraciones Históricas, vol. IV, p. 60.
18 La quota corresponent per al donatiu de 1714 s’ha tret de: BC, Arx. 644, reg. 7040/1, f. 11,
Josep Aparici, 1714-1725. Tanteo de la taxa del Catastro. Pel que fa a la quota prevista en el
repartiment del donatiu aprovat a la Cort de 1702, ibídem, Antiga planta per lo donatiu. La
primera xifra es la que jo avia señalat a cada comú, y la segona es la que ha resolt la Ille. Junta
aguda rahó de totes las notitias tenia, reg, 7040/2, f. 29 i 29v.
19 Jaume Codina (1994). Inundacions al delta del Llobregat, Barcelona, Rafael Dalmau, p. 28.
20 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/10, any 1715, f. 37r.
21 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/10, any 1715, f. 36v–46v.
22 AMC, Armari 2, Caixa 1, Correspondència, Carpeta 1.5, lligall de documents de 1778.
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Figura 3. El castell
de Castelldefels amb
l’aspecte que devia
tenir el 1714. Maqueta de suro feta pel
Servei del Patrimoni
Arquitectònic Local
de la Diputació de
Barcelona

va vendre un censal per valor de 1.000 lliures als hereus del comerciant barceloní Antoni Pau Duran,23 i un altre de 103 lliures que acabaria en mans del notari
Francesc de Toda i Gil.24
El resultat del donatiu fou nefast per als invasors: una sèrie de revoltes sacsejaren tot Catalunya la primera meitat de 1714, i es començà a organitzar
seriosament un moviment de resistència territorial a l’ocupació borbònica. A
Eramprunyà, tenim referències a la recluta de tropes, durant el mes d’abril de
1714, pel capità Francesc Armiges, enviat de Cardona. Els voluntaris, units a
destacaments de fusellers, es van enfrontar, amb èxit, a les columnes ﬁlipistes
que intentaven ocupar la marina de ponent:
«El marques de Poal tuvo aviso (el 4 de maig) que los voluntarios de a cavallo y
Paysanos habia tenido un reencuentro en Castell de Fels con Monsieur de Tesan;
que con 200 caballos y 3 compañias de granaderos havia ido a ocupar aquella
marina, y que herido en el combate, le habia sido preciso retirarse».25

Els ﬁlipistes havien estat refusats. Però a les acaballes del setge, amb l’arribada
del duc de Berwick, van tornar a produir-se incursions borbòniques, destinades
a impedir l’avituallament de Barcelona:
23 Sobre els Duran: Gemma García Fuertes (2004). «De la conspiración austracista a la integración a la nueva planta: la familia Duran, máximo exponente de la burguesía mercantil
en el siglo xviii», Espacio, tiempo y forma, serie IV, historia moderna, Madrid, t. 17, p. 143-162.
24 El censal es va escripturar el 24 de novembre de 1721 però, com explica allà, es va crear el
1714 «pro subvencione militibus Regis et exercibus Domini nostre Regis» tot i que aleshores
«non invenimus modum neque formam» perquè llavors Barcelona «erat ultimo assedio oppressa». Inicialment, el censal es va posar a nom de Miquel i Josep Cortés, pare i ﬁll, masovers del
doctor Toda, que el va comprar el 25 d’agost de 1722, probablement complint un pacte verbal
de 1714. AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual, 909/13, 1721 f. 88-90 i 1722, f. 61. Sobre Toda,
vegeu. Eduard Martí Fraga (2009). La classe dirigent catalana. Els membres de la conferència
dels tres comuns i del braç militar (1697-1714), Barcelona, Fund. Noguera, ﬁtxa 221, p. 556.
25 Francesc Castellví (2002). Narraciones Históricas, Madrid, vol. IV, p. 80.
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Figura 4. Torre de la Guarda de Castelldefels. El control d’aquesta fortificació
per l’exèrcit català permetia dominar la
platja de Castelldefels i embarcar-hi aliments i vitualles per a Barcelona. AMC,
fons de fotografies antigues

«El marques de Poal dio diferentes disposiciones y ordenes para que en las marinas (...) se aprovistase harina para que cargando con un cuerpo de gentes al
anochecer sobre las guardias de la marina, se facilitase cargar algunas ligeras
barcas y introducirlas en Barcelona con harina y 300 hombres. Se malogró el
designio porque noticioso el Duque de Berbick de las estrecheces de viveres de
la plaza, conﬁrio con el General de la Mar, el Basillio de Bellafontaine, y luego las
galeras y fragatas y 34 embarcaciones tomaron (...) 400 sacos de harina en los
parages de Castell de Fels».26

Tot i això, malgrat la pressió de les tropes, des d’Eramprunyà s’aprovisionava
Barcelona, i ens consta que gavanencs com Joan Bages van facilitar llaguts per
aquesta ﬁnalitat.27
Les darreres setmanes del setge, les forces exteriors, inferiors en nombre, maldaven per trencar el cordó assetjant. La darrera temptativa tingué lloc els dies
23 i 24 d’agost, quan el coronel de fusellers catalans Brichfeus intentà passar
el Llobregat pel Papiol, amb tots els sometents generals del Llobregat, de 14
anys en amunt, aixecats al toc de campanes i al crit de «via fora, socorro a Barcelona», però fou rebutjat. El 26 d’agost, escrivia des del castell de Corbera al
marquès del Poal proposant-li «embarcar la gent de peu en las costas de la part
de Castell de Fels».28 Tenim notícies que el 28 d’agost un miler de voluntaris
26 Francesc Castellví (2002). Narraciones Históricas, vol. IV, p. 185, 271.
27 AHPN, notari Ignasi Teixidor, Manual, 909/9, f. 234. Ajust acordat el 16 de desembre de 1714
del preu que Joan Bages ha de cobrar del pescador de Barcelona Pere Antoni Balart per la
venda que li va fer del seu llagut, durant el setge.
28 Mateu Bruguera (1872). Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica de-
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Figura 5. Masia de can Bruac, a la Sentiu, a mitjan segle XX. Foto: Joan Mitjans. AMG
van intentar passar a Barcelona pel pont de fusta de Martorell [?], sense èxit, i
que Barcelona va intentar preparar una nova operació d’avituallament d’homes
i provisions des de Garraf, com indica una carta de 29 d’agost del tinent coronel
Jeroni Calveria des de Begues.29
Però els plans degueren arribar a oïdes ﬁlipistes, ja que el mateix 29 d’agost de
1714, dia de sant Agustí, es va produir un nou assalt borbònic a Gavà, Begues i
Castelldefels. Un fort destacament de soldats pujà a Begues tot buscant armes
i, tal com expliquen diversos testimonis,30 «el destacament que baixà de Begues
en lo die de Sant Agustí,31 (...) sacajà lo dit lloch de Gavà y casas circumvehïnas».32 Un saqueig brutal: «lo dia de Sant Agustí del any mil setcents catorse,
las tropas de Sa Magtat. (que Déu lo guarde),33 (...) despanyant totas las caxas,
se aportaren tot lo que trobaren en ellas, de robas, diners de plata, or, grans y
demés que los aparegué».34 En un cas:
fensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, L. Fiol y Gros, vol. II,
p. 192-193.
29 AHCB, Cartes comunes originals, 1B. X-127, f. 357. Document conegut gràcies a la gentilesa
de Víctor Mata. Potser el pont de fusta de Martorell que esmenta la carta en realitat era la
barca entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal.
30 ACA, Reial Audiència, Plets Civils, 28.200.
31 Testimoni de Maria Romeu, vídua de Francesc Romeu.
32 Testimoni de Jeroni Planas, de Gavà.
33 Testimoni de Josep Mortàs, d’Olivella.
34 Testimoni de Josep Roig, de Gavà.
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«anant en la tarde en casa de Joan Bruach (...) véu que no sols en dit dia
havian robat las tropas las ditas cosas y robas que ell, testis, tenia (...) de tal
manera que véu no havian deixat en dita casa ninguna cosa bona, per haverse-n’ho tot aportat las tropas lo dit dia al matí, ja casi cerca lo mitgdia. Y encara ohí a dir, ell testis, públicament a diferents personas de dit lloch de Gavà,
que en dit dia las ditas tropas despullaren al dit Joan Bruach y li aportaren tot
quant aportave demunt, ademes del robo havian fet en sa casa, de tal manera
que casi del tot lo deixaren en cueros».35

La imatge gràﬁca de Joan Bruach —propietari de can Bruach, a la vall de la Sentiu, prop del camí ral de Begues a Castelldefels— deixat mig nu a la intempèrie,
després que un destacament de tropes ﬁlipistes li robés la casa i tot el que duia
a sobre, il·lustra l’impacte de les exaccions borbòniques i l’exercici sistemàtic
del terror militar per cobrar-les.
I és que, a banda del donatiu, els pobles havien de pagar les despeses de les tropes allotjades. Així, els dos jurats gavanencs de 1714, Ciprià Fetjó i Joan Amat, van
aportar de la seva butxaca 434 i 140 lliures, respectivament, per despeses derivades dels subministraments a les tropes. Anys després, per recuperar-les, van
haver d’anar a judici. Van guanyar, i el préstec es va transformar en un nou censal
que havia de pagar la Universitat de Gavà.36 També Castelldefels va ser víctima
d’exaccions militars. A més de 109 lliures en despeses,37 obtingudes de particulars
i que es convertiren en nous censals, ens consta també la requisa d’embarcacions:
«En el año de mil setecientos catorze, continuando el assedio de Barcelona, de orden de don Joseph Fornaguera, subdelegado del Ilustre señor Intendente General
y por Servicio de su Magestad (que Dios guarde) se llevaron de la Playa de Castelldefels tres lahudes, que eran de los particulares de Castelldefels, los quales
llevaron y pusieron de orden de dicho Fornaguera al río Llobregat, delante de la
villa de San Boy, y en dicho paratge saben, y les consta muy bien, se perdieron».38

En deﬁnitiva, el donatiu de 1714, les despeses i conﬁscacions militars signiﬁcaren un cop econòmic dur. Acabada la contesa, Gavà devia, en total, 2.769 lliures, amb unes pensions de més de 178 lliures l’any. I Castelldefels, per intentar
garantir unes rendes ﬁxes que permetessin pagar els censals creats durant la
guerra, va comprar l’hostal el 1719, cosa que va requerir un nou censal de 440
lliures.39 Al capdavall, l’any 1720, Castelldefels devia un total de 3.329 lliures,
amb una càrrega anual en pensions de més de 166 lliures.
35 Testimoni d’Isidre Ferrer.
36 La manca de pagament de les pensions d’aquests censals va motivar un plet a la cúria de
la baronia, que el 1721 va sentenciar a la universitat de Gavà a pagar les set pensions endarrerides d’aquests censals. AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/13, any 1721, f. 70.
37 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/10, any 1715, f. 44r-45r.
38 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/11, any 1717, f. 1v-2v.
39 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/20, any 1734, f. 32r-34v.
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Taula 2. Els jurats de Castelldefels demanen permís als barons per endeutar-se a fi de
pagar la contribució borbònica de 1714. El document és d’abril de 1714, i hi consten
les autoritzacions dels dos barons, Francesc de Copons i Francesc de Bournonville,
marquès de Rupit. AHPB, notari Ignasi Teixidor, manual 909/10, f. 37r
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La nova ﬁscalitat borbònica: el cadastre
«...es el Catastro una inposición que mandó poner el Rey Nuestro
Señor sobre los frutos».40

El Donatiu dels anys 1713 i 1714, allargat durant l’any 1715, es va extingir amb
la implantació del cadastre, el juny de 1716. D’alguna manera, el que era una
contribució puntual per a una campanya militar, es va institucionalitzar i va esdevenir un impost perpetu.
Segons la llista d’Aparici, la quota del cadastre assignada a Gavà, l’any 1716, era
de 885 lliures, i la de Castelldefels, 693 lliures.

Taula 2. Taxa del cadastre de 1716 imposades a Gavà i Castelldefels segons els papers d’Aparici. Font: BC, Arx. 644

L’any 1717, la contribució al cadastre va ser minorada, i es va reduir ﬁns a 603
lliures anuals per a Gavà i 271 lliures per a Castelldefels. Tot i això, el cadastre
representava, a Gavà, més d’un terç de l’excedent anual mitjà, triplicava el cost
de les pensions de censals que havia de pagar la Universitat cada any, i quadruplicava la pressió ﬁscal acordada a la Cort de 1702. A Castelldefels, el cadastre
no era tan elevat, però gairebé duplicava les pensions de censals anuals i triplicava la pressió ﬁscal votada a la Cort de 1702.
L’impacte en les ﬁnances municipals
«...dits regidors i universitat prometeren, a dits Acrehedors, pagarlos en cada any (...) per lo qual ﬁ, dits regidors se imposaren un vintè de tots fruits que recollirien en dita Parròquia i terme de Gavà».41

Davant la imposició del cadastre, la reacció de les universitats va ser cercar un
ﬁnançament especíﬁc. Així, el 21 de febrer de 1717, els jurats de Castelldefels
Josep Folquet i Salvador Valls van convocar el consell ordinari de caps de casa,
i els van proposar que:
40 BC, Arx. 644, reg. 7040/2, f. 21.
41 Col·lecció del Centre d’Estudis de Gavà, fons Alfons Gibert, carpeta 90. Comptes municipals
1724-1736.
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«per poder ab major conformitat pagar la Real Imposició del Catastro, si los
apareixerà conforme, suplicam als Il·lustres senyors Barons del present terme nos concedescan y donen facultat y permís per a imposar en lo present
terme y Parrochia un quinsè de tots los fruyts que Déu nostre senyor donarà
y se colliran en lo present terme, és a saber, de tots grans, tant de aresta com
grossers, llegums, vi, oli, garrofas y peix, tant de particulars com de forasters
eo terratinents, y poder arrendar dit quinzè, a ﬁ y efecte se puga tenir destinat
per la paga de dita Real Imposició de Catastro. Y perquè se puga observar la
igualtat en la dita paga se proposa també a vostès, si los apareixerà conforme
resoldrer, que se impose dit quinsè a tot lo ganancial y industrial que·s farà
en dit terme, tant ab vendes de bestiar, guanys de soldadas de mossos, com y
també a qualsevol altre industria imaginable que esdevinga en lo present terme i Parrochia, y que lo dit quinsè del ganancial y industrial lo deguian replegar los Jurats del present terme, portant compte de tot lo que replegaran per
ell, perquè lo que resultarà de dit quinsè, també puga aplicarse per la paga
de dita Real Imposició del Catastro. Y últimament, se proposa també a vostès,
si los apareixerà convenient, que en lo cas que los dits quinsens de fruyts y
ganancials no abastiés per la paga del tot de dita Real Imposició del Catastro,
com en efecte no abastarà de molt, que per lo restant se fasse una tatxa».42

El quinzè es va aprovar, i es va arrendar l’11 d’abril, per dos anys, a Salvador
Sabater, veí del poble. Se’n van obtenir 875 lliures. El valor obtingut, doncs, era
gairebé una quarta part del valor real del quinzè de la collita, tal com l’hem estimada a la taula 1. Igualment, la universitat de Gavà va acordar, el 25 d’abril de
1717, arrendar el quinzè durant dos anys. La subhasta només rendí 1.195 lliures.43 Tornem a trobar un arrendament valorat aproximadament en una quarta
part del seu valor estimat d’acord amb la taula 1. Potser probablement per això
el quinzè de Gavà es va prorrogar, i el 21 de maig de 1720 es tornava a arrendar
per 1.100 lliurres.44 A Castelldefels, gràcies a la rebaixa de la quota, no va caldre.
Però el cadastre no ho era tot. Acabada la guerra, era impossible pagar les pensions dels nous censals: el 1726 Gavà devia cinc anys de pensions, i no havia pogut lluir cap censal, i el mateix passava a Castelldefels, que devia 3.220 lliures.
Castelldefels, gràcies a la rebaixa del cadastre obtinguda a partir de 1717, així
com els rendiments dels béns propis, superiors als de Gavà, va poder plantejarse la liquidació de diversos censals, però això no es va començar a fer efectiu
ﬁns vint anys després d’acabada la guerra! El 9 de febrer de 1734, els regidors
de Castelldefels van donar poders al rector, Melcior Colell, per lluir diferents
censals, ﬁns a 2.260 lliures. Els lluïments es van anar fent efectius, però molt
lentament. El 1753 i el 1772 encara se’n lluïen alguns.45
42 AHPB, not. Ignasi Teixidor, Manual 909/11, any 1717, f. 14v-15v.
43 AHPB, not. Ignasi Teixidor, Manual, 909/11, 1717, f. 33 i 1718, f. 54; Manual 909/12, 1719, f. 62.
44 AHPB, not. Ignasi Teixidor, Manual 909/12, 1720, f. 36; Manual 909/13, 1721, f. 3 i 1722, f. 1v i f. 5v.
45 AHPB, not. Ignasi Teixidor, Manual 909/20, 1734, f. 32r-34v.
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Pel que fa a Gavà, el 1724 es va pactar una concòrdia, a la qual s’acolliren sis
dels nou creditors.46 Aquests, d’una banda, acceptaven reduir les pensions a
la meitat. D’altra, els regidors es comprometien a pagar les pensions i a lluir
el capital progressivament. Per fer-ho, es va crear un nou impost: el vintè de
la collita anual.47 Segons la Taula 1, el vintè representava gairebé dos terços
de l’excedent. La idea inicial era arrendar-lo durant quatre anys. La subhasta,
feta el 13 de maig de 1726,48 va aportar 1.450 lliures, de les quals es cobraren
només 1.316. Amb aquest escenari, l’impost es va haver de prorrogar: el 29 de
juny de 1731 es va subhastar de nou, i s’atorgà per 1.360 lliures,49 de les quals
se n’ingressaren només 1.127, perquè hi havia veïns que no volien pagar.50
Amb aquests ingressos, a més de satisfer diverses despeses de gestió, entre
1724 i 1736 es van abonar 645 lliures en mitges pensions dels sis censals acollits a la concòrdia i es van lluir tres censals per valor de 1.650 lliures. Altres
dos censals, un de 200 lliures i un altre de 322 lliures no es van lluir ﬁns a 1765
i 1776, respectivament.51 De la resta no en sabem res. En tot cas, l’endeutament
municipal provocat per la guerra de Successió no se superà ﬁns a la segona
meitat del segle xviii.

Taula 3. Evolució del deute en forma de censals de l’Ajuntament de Gavà a inicis del
segle XVIII. Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes municipals de 1724-1736
i altres escriptures de lluïment existents a la col·lecció del Centre d’Estudis de Gavà
46 La concòrdia se signà el 7 de març de 1724 davant del notari Ignasi Teixidor. No hem localitzat l’acta al seu manual d’aquell any conservat a l’AHPNB, però tot d’altres documents
s’hi refereixen.
47 Concòrdia entre els regidors de Gavà i els creditors de 7 de març de 1724, davant del notari
Ignasi Teixidor.
48 AHPN, notari Ignasi Teixidor, Manual, 909/16, f. 93v.
49 AHPN, notari Ignasi Teixidor, Manual, 909/19, f. 46v.
50 AHPN, notari Ignasi Teixidor, Manual, 909/21, f. 64v.
51 Col·lecció del Centre d’Estudis de Gavà, fons d’Alfons Gibert, carpeta número 90.
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El pes dels béns segrestats en l’economia local
«...hereditatis nostra propria quo nunc est sub regió requestro (...)
in parroquia et termini Sancti Petri de Gavà».52

La publicació de la llista de persones a qui els ﬁlipistes segrestaren les rendes
ha permès identiﬁcar-ne uns quants que tenien les seves propietats a Gavà i
Castelldefels,53 com mostrem a la taula 4. Com és sabut, els propietaris legítims
no recuperaren els masos ﬁns després de la pau de 1725.54
Els deu masos segrestats a Gavà constitueixen el 15% del total. Pel que fa a extensió, a partir de les confessions del capbreu de 1699-1707 podem extrapolar
que la superfície total conreada a Gavà era d’unes 1.560 mujades. Per tant, els
segrestos van afectar el 16% de les terres. Per a Castelldefels, els cinc masos
també constitueixen el 15% de les masies existents (no comptem les casetes
ni barraques), i la seva superfície conformava aproximadament el 17% de les
terres conreades. El pes en l’economia local de les heretats segrestades, doncs,
era notable.

Taula 4. Propietats locals segrestades pels filipistes després de la guerra, segons la
llista publicada per Muñoz i Catà i altres documents de l’ACA. La informació sobre
les heretats s’ha extret de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà. L’extensió de cada
heretat està donada en mujades
52 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1719, núm. 5, P, Autos de información sobre petición
de boniﬁcación de obras a instancia de Jerónimo Aravitg, vecino de Barcelona, en una casa
situada en Gavà.
53 Antonio Muñoz González i Josep Catà Tur (2005) Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Madrid: Muñoz Catà, p. apèndix 7.
54 Virginia León (2003). «Felipe V y la sociedad catalana al ﬁnalizar la Guerra de Sucesión».
Pedralbes: revista d’història moderna. Barcelona, núm. 23-2, p. 271-294.

212

Josep Campmany Guillot

Figura 7. Can Pujols de la Riera, denominada després cal Pauet dels Dents, era coneguda el 1714 com La Casa Xica d’en Toda i Gil. Per aquest motiu, un conjunt de casetes aixecades a les seves terres cap a finals del segle XVIII es denominà Raval del Todo.
Cap dels afectats pels segrestos vivia a Gavà o Castelldefels. Tots eren burgesos
barcelonins que havien estat actius partidaris de l’Arxiduc i que havien adquirit
les propietats a ﬁnals del segle xvii, o ﬁns i tot durant els anys de guerra. És destacable, tal com ja hem esmentat abans, que dos dels represaliats foren també
prestadors a la Universitat de Gavà durant l’any llarg de setge i resistència de
Barcelona: Toda i Gil i Antoni Pau Duran.55
La llosa que representava el segrest era tan pesada que, ﬁns i tot per fer obres
a les cases segrestades —i pagar-les del rendiment del mas—, calia demanar
permís al Reial Patrimoni, com hagueren de fer Francesc Aravitg,56 el 1719 i
Francesc Toda el 1720.57 El primer demanava 88 lliures i 9 sous per reparar el
seu mas (Ponç de les Canals). El segon preveia fer obres a les seves dues cases:
350 lliures i 7 sous a la «casa gran» (can Pere Bori) i 53 lliures i 18 sous a la
«casa xica» (can Pauet dels Dents). El segrest de béns complicava i afegia diﬁ55 ACA, ORM, Monacals-Hisenda, Volums, 3098, Casa de Barcelona. Actes faents per Antoni Pau
Durán, per la compra de las casas y heretats de Castelldefels y Gavá.
56 No consta a la llista de Muñoz-Catà, però sí a l’ACA.
57 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1720, núm. 6, As, Autos de licencia de obras a Francisco de Toda y Gil, vecino de Barcelona, en casas situadas en Badalona y en Gavà (any 1720).
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Figura 8. Masia de la Goma, a Castelldefels, avui casal de cultura. L’any 1714 era
del botiguer de teles de Barcelona Jaume Claret, i fou confiscada
cultats a la modernització i ampliació de masos i heretats, i afectava tercers que
rebien rendes —per hipoteca, per censos— de les heretats segrestades.58
Gràcies a la llista publicada per Muñoz i Catà podem conèixer els ingressos,
despeses i rendiment anual dels béns segrestats a aquests propietaris —per bé
que s’incloguin altres heretats situades en altres termes—, com indica la taula 5.

Taula 5. Rendiments de les hisendes segrestades als propietaris d’heretats a Gavà i
Castelldefels. Font: Muñoz-Catà.
58 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1715, núm. 4, L, Autos sobre justiﬁcación de pensión
de censal sobre bienes secuestrados, a instancia de Francisco de Alberti, rector de Sant Boi de
Llobregat, de los bienes de Francisco Toda i Gil, de Barcelona (any 1715).
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Resistència a l’ocupació i a la nova ﬁscalitat: aixecament carrasclet i repressió borbònica
«...vingué altra forsa de soldats. Pujaren a Begas, Prengueren (...)
lo batlle de Gavà y tornaren a dormí en Semboy».59

L’elevada pressió ﬁscal va generar un gran malestar entre la població. De fet,
el desenllaç de la contesa i el diferent grau de col·laboració i sotmetiment dels
habitants a les noves autoritats motivava baralles. El 20 d’agost de 1715, per
exemple, un any després d’acabat el setge, es testimonia una baralla a crits a
la plaça de Castelldefels en què Josep Mir va proferir contra el jurat Montserrat Valls de la Creu «verba aliqua injuriosa, vulgo de traÿdor». El 4 de setembre
d’aquell any, el batlle li perdonava els insults.60
I és que, a més dels impostos, els vilatans havien de suportar pesats allotjaments de l’exèrcit ocupant. Una altra acta notarial ens informa dels abusos comesos a Castelldefels pel regiment Charleroi el 23 de desembre de 1717, en què
més de 200 soldats, amb una mitjana de 18 soldats per casa, foren allotjats a
Castelldefels, provocant robatoris de carn, pa, farina, vi, llegums, ﬁgues, gallines, galls dindi, colomins, xais, robes, llençols, sacs, una cassola i una caldera, i
ﬁns i tot «una bassina y pliego de afeytar», a banda de destruir propietats, com
la porta d’un corral que van cremar a Pere Mas, i agressions físiques:
«a mas de lo que dichos soldados en dicha ocasion tomaron malbarataron y
hurtaron en las susodichas cassas que son en dicho termino y lugar de Castelldefels, maltrataron en dicha ocasion a diferentes paysanos, como fueron entre
otros Montserrate Valls de la Creu que le dieron una cuchillada a la cabessa, a
Joseph Soler y a Jayme Ros que los abofetearon, y a Pedro Mas que le dieron de
bayonetadas sobre las espaldas».61

I el terror militar no parava: un altre testimoni ens descriu uns fets succeïts el
27 de gener de 1718:
«Al passar por delante de la casa de Salvador Aymerich, que es cita en el mesmo
lugar de Castelldefels, un sargento del regimiento de Infantaria de Vanciana que
dexían se llamava Joseph Ostende, acompañado de un soldado que dezían era
un tambor, y de otro hombre que dexían era soldado de recluta (...) Juan Urgellés,
que en la dicha ocasión sobre refferida se hallava presente delante dicho Salvador Aymerich, vió como al passar dicho sargento Joseph Ostende delante la
puerta de la casa de dicho Salvador Aymerich, llevando un perro, como llevaba,
lo adestrava para que tomasse una gallina que era de la casa de dicho Salvador
Aymerich, y gritando las mugeres que estavan allá cercanas que el dicho perro
le mataria la gallina, oyó que el dicho Aymerich dixo que crehia no le mataria, y
59 Jaume Codina Vilà (1986). «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrilles al Baix Llobregat,
Barcelona, Centre d’Estudis del Baix Llobregat – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 140.
60 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/10, any 1715, f. 99r.
61 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/11, any 1718, f. 19r-20v.
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no obstante esto oyó, que el dicho sargento le respondió con rabia y colera: Que
dices, bugre de catalán!, sacando la espada contra el dicho Salvador Aymerich
persiguiéndole más de tres cientas passas y hasta que le consiguió, y después
al cabo de poco rato, vió que el dicho Salvador Aymerich tenia la cabeza rompida
derramando sangre por causa de una cuchillada que dixo se la havia dado el dicho sargento Joseph Ostende (...) Y assí mesmo el dicho Jerónimo Campamar en
la susodicha ocasión vio como el dicho sargento embistió con la espada desnuda
en la mano al dicho Salvador Aymerich».62

Les tropes ﬁlipistes es comportaven com un exèrcit d’ocupació. Això, juntament
amb les exaccions econòmiques, explica la predisposició popular a formar partides contra els ﬁlipistes, repetint l’aixecament d’inicis de 1714. La Triple Aliança internacional contra Felip V sorgida el gener de 1717, convertida en quàdruple amb
la incorporació de l’Imperi austríac l’agost de 1718, va encoratjar l’aixecament
d’aquestes partides sota el comandament del Carrasclet. Els revoltats
s’aproﬁtaven de l’absència de tropes, mobilitzades per envair Sardenya i Sicília.
Que l’aixecament del Carrasclet era marcadament antiﬁscal ho reconeixien les
mateixes autoritats: un informe sobre la revolta al delta del Llobregat, que qualiﬁca l’aixecament de «malícia», explica que «todo aquel pueblo [Sant Boi], e ymmediatos, de donde son naturales los más de estos sediciosos, que llegan a número
de 150 (...) han ejecutado la malicia (...) para evitar las expresadas cobranzas que
se estaban ejecutando».63 Per això els carrasclets eren populars, com es dedueix
del diari del santboià Magí Castells publicat per Jaume Codina.64 Molts joves
s’ajuntaven a la guerrilla. De Gavà ho feren Vicenç Fort, Jaume Gelabert, Josep
Vila i Joan Bages, Joan Bassoles i un tal Mollet.65
L’agost de 1719, els carrasclets eren prou nombrosos per baixar de les muntanyes, entrar a diversos pobles de la comarca, i robar les armes de les esquadres
ﬁlipistes. Tot amb tot, el 1720, quan la guerra internacional acabà i les tropes
regulars tornaren per posar-se de nou al servei de la hisenda borbònica, la repressió es reprengué. I la repressió tenia un nom: Josep Fornaguera. Concunyat
del dirigent ﬁlipista Francesc Ametller, era un vell conegut. Al 1713 i 1714 havia
estat l’encarregat per Patiño de recaptar el Donatiu a la zona del Llobregat i
d’efectuar les requises materials per abastir el setge.66 I, el 1715, havia tornat
per cobrar les quinzenades i fer-se càrrec de l’administració de tots els béns se62 AHPB, notari Ignasi Teixidor, Manual 909/11, any 1718, f. 11v-12v.
63 AGS, Guerra Moderna, suplement, lligall 224. Citat per Antonio Muñoz González i Josep
Catà Tur (2005). Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Madrid: Muñoz Catà,
p. 235-236.
64 Jaume Codina Vilà (1986). «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrilles al Baix Llobregat,
Barcelona, Centre d’Estudis del Baix Llobregat – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 140.
65 AHCB, Arxiu del Veguer, Armes, policia, exèrcit, XXXV-3 - 01, 1720-1723.
66 AGS, Guerra Moderna, suplement, lligall 225. Citat per Antonio Muñoz González i Josep
Catà Tur (2005). Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), p. 235-236.
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grestats als contraris a Felip V. A ﬁnals de 1719 residia a Sant Boi des d’on, amb
l’ajuda de l’exèrcit, reclamava als pobles els pagaments endarrerits del cadastre. Fou aquí on, el 16 de gener de 1720, una partida de guerrillers l’assassinà.
La represàlia va ser dura. La mateixa tarda de l’assassinat, des de Barcelona
s’envià un destacament de 100 cavalls que ocupà Sant Boi «para que tomase
información de este echo, y pussiese en prisión los que resultasen culpados».
La zona d’Eramprunyà estava infestada de guerrillers. Un document de 1720,
ﬁns ara inèdit, explica, referint-se a un mas gavanenc, que «siendo como es dicha eredita sita al pie del Castillo y Montanyes del Emprunyà, ha perdido todas las
cosechas y lo que se cogía en ella por razón de refugiarse allí mucha parte de la
gente cediciosa, quienes se lo han llevado todo».67
El 24 de gener, els soldats empresonaren l’hereu de can Romagosa, de Begues,
Pere Mas, de Sant Climent, i el batlle de Gavà, Llorenç Tintorer, tots de famílies
importants. L’endemà, els guerrillers van contraatacar i entraren a Sant Boi, i
encara una altra vegada el 2 de febrer. Això motivà una nova visita de les tropes,
pel Carnestoltes de 1720, i una altra el 25 de març, quan mataren el ﬁll del batlle
de Sant Boi i detingueren un parent dels guerrillers.
La repressió continuà el 8 de setembre de 1720 quan, en plena festa i romeria
a l’ermita de Sales,68 els soldats detingueren dos joves, ﬁlls de Silvestre Ferrer,
de Viladecans, acusats d’haver matat Fornaguera. Sense judici ni sentència, els
penjaren allà mateix, a la vista de tothom, i els seus caps foren exposats en
gàbies clavades sobre dos portals de Sant Boi, on romangueren ﬁns a 1820.
L’apoteosi ﬁnal de la repressió —explica Jaume Codina— arribà el Carnestoltes
de 1721, quan foren detinguts i enviats a galeres 34 guerrillers que s’havien
acollit al perdó verbal donat pel govern a través del rector de Sant Boi.
El cas és que, amb el temps, anà quallant un nou atribut dels càrrecs municipals: en cas de rebel·lia o d’accions antigovernamentals, batlle i regidors n’eren
considerats responsables per les autoritats. I eren els encarregats de custodiar,
sota penes severes, les armes que s’havien d’usar en cas d’atac dels carrasclets. Així, i sense que constés formalment, se’ls dotava d’una nova funció: la de
corretja de transmissió de la superioritat.69 És un nou concepte de poder local,
relacionat amb el canvi en la forma d’escollir-lo. L’Ajuntament esdevingué més
un instrument de control i repressió locals que no una eina de representació de
la col·lectivitat local, com abans del decret de Nova Planta.
67 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1719, núm. 5, P, Autos de información sobre petición
de boniﬁcación de obras a instancia de Jerónimo Aravitg, vecino de Barcelona, en una casa
situada en Gavà.
68 Josep Lligadas (2013). «1720: una Festa Major tràgica», Punt de Trobada, Viladecans, núm
64, p. 21.
69 Només cal veure, per exemple, les disposicions respecte del repartiment d’armes i el control que se’n duia, o les ordres per caçar llops. AHCB, Arxiu del Veguer, Armes, policia,exèrcit,
XXXV-3 - 01, 1720-1723.
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Una economia que no aixeca el vol
«...la major part de las terras, que foren repartides en los sobre
chalendats dos repartiments, vuy en dia se troban hermas, é incultas, y per consegüent entre sí confusas».70

Hem vist que la repressió posterior a la guerra comportà l’asfíxia econòmica de
les famílies i del comú, ofegats pel segrest d’hisendes, nous impostos i elevats
deutes. Veurem ara l’impacte d’aquesta repressió sobre l’economia del territori.
Gràcies a les dades de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, especialment el capbreu
de 1699-1708,71 i un quadern amb l’extracte de les actes notarials de la baronia
que abasta des de 1661 ﬁns a 1742,72 hem pogut determinar l’activitat econòmica
a Gavà i Castelldefels en el període de 1699 a 1724. El resultat de l’estudi (ﬁgura
9) és eloqüent. L’activitat econòmica, notable en el tombant del segle xvii al xviii,
anà disminuint durant els anys de guerra. La ﬁ del conﬂicte, però, no reactivà
l’economia, ben al contrari: assolí el punt més baix al bienni 1715-1716, els anys
de més repressió militar i ﬁscal. A partir d’aquell moment, l’activitat va augmentar progressivament, però a un ritme molt lent. Deu anys després del ﬁnal de la
contesa, el 1724, ni tan sols s’havia recuperat l’activitat del bienni 1699-1700.
Les mateixes conclusions s’extreuen si ens ﬁxem en els establiments de noves
terres. A Gavà i Castelldefels hi havia, per sota de la carretera de València, una

Figura 9. Activitat econòmica (nombre de vendes, vendes a carta de gràcia, establiments, Sotsestabliments, precaris i donacions de terra) documentada a Gavà i Castelldefels entre els anys 1699 i 1724. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
de l’ABE
70 ABE, A-113/Caixa 1/núm. 44, fons digitalitzat: U.C. 74, imatge 18.Transacción otorgada entre
doña María de Moreno y la marquesa de Moja, de una, y Bernardo Gloria, José Sadurní y otros,
de parte otra, en poder de don Manuel Teixidor y de Llaurador, notario de Barcelona en 5 de julio
de 1750.
71 ABE, A-119/4. Fons digitalitzat, U.C. 12. Capbreu de la baronia d’Eramprunyà rebut en poder
del notari Ignasi Texidor.
72 ABE, A-114/Caixa 2/núm. 36. Fons digitalitzat, U. C. 115. Relación de escrituras de establecimiento de tierras de la baronía a favor de varios particulares entre el notario Teixidor, desde
1661 a 1742.
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ampla faixa de terra pantanosa, les Marines. A partir de 1671 es començà a
colonitzar, amb l’establiment baronial de peces ermes a diversos particulars
perquè les cultivessin. A la ﬁgura 10 mostrem, per quadriennis, l’extensió de
terres noves establertes. Després del màxim de ﬁnals del xvii, l’empenta colonitzadora es desinﬂa, ﬁns a desaparèixer, coincidint amb els anys de guerra. La
postguerra no reverteix la situació, i no hi ha nous establiments ﬁns a 1720.
El gràﬁc no inclou una operació d’alta volada feta l’any 1721: l’establiment de
3.000 mujades —en realitat 1.200— a una companyia de deu promotors barcelonins. En altres treballs ja n’hem publicat detalls,73 i ara remarquem que aquesta
operació va ser més especulativa que no una empresa econòmica amb intenció
productiva, per la qual cosa no tingué un impacte immediat en l’economia local.
El més destacable de l’operació és que molts dels deu promotors havien estat
austriacistes. Els liderava en Francesc Toda i Gil, exregent de la Cancelleria de
l’Arxiduc, que en aquesta època encara tenia segrestades les seves dues heretats
gavanenques. Altres promotors, com ara Francesc Ratés, Pau Fabregat o Pere
Gil també tenien els béns segrestats.74 El seu compromís antiborbònic era notori:
alguns, com Francesc Joval i Pau Fabregat havien estat proveïdors d’uniformes
per a l’exèrcit català,75 i aquest darrer ﬁgurava a la llista de «Sugetos que más se
demostraron en las conmociones de Cataluña á favor del Sr. Archiduque».76 Era un
grup amb llaços familiars i fortes vinculacions comercials: Gil i Ratés eren sogre

Figura 10. Extensió en mujades dels nous establiments per colonitzar fets a les Marines de Castelldefels i Gavà, entre 1697 i 1724. Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades de l’ABE
73 Josep Campmany Guillot (2003). «La colonització del Delta Occidental del Llobregat (Gavà i
Castelldefels) al segle xviii: un fracàs econòmic i social», Pedralbes, Barcelona, núm. 23, p. 682.
74 Antonio Muñoz González i Josep Catà Tur (2005). Repressió borbònica i resistència catalana
(1714-1736), Madrid: Muñoz Catà, apèndix 7.
75 ACA, Generalitat, Sèrie General (N), 604. Cauteles i albarans 1710-1713. Citat per F. Xavier
Hernández i Francesc Riart (2007). Els exèrcits de Catalunya /1713-1714). Uniformes, equipaments, organització, Barcelona, Rafael Dalmau, p. 335-336.
76 Mateu Bruguera (1972). Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa
de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, L. Fiol y Gros, Volum 2, p. 385.
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i gendre, respectivament, Gil havia estat en alguna ocasió ﬁador d’en Fabregat, i
aquest havia avalat a Francesc Joval.77 En canvi, Fèlix Bertran, botiguer de teles,
i Josep Ferriol, després de 1714, eren proveïdors de les tropes ﬁlipistes.78 Dels
altres tres, Francesc i Josep Llopart i Francesc Gras, no n’hem trobat informació.
En tot cas, sorprèn l’empenta d’aquest grup de «derrotats» que, malgrat tenir
les hisendes segrestades i estar vigilats per l’Audiència, seguien liderant projectes econòmics, tal com ho feien a ﬁnals del xvii.
Tot i això, el rendiment de l’empresa no fou l’esperat. Així, ben poc després de
realitzat l’establiment i repartides les terres, alguns dels promotors posaren
ràpidament els seus lots al mercat, sense preocupar-se de condicionar-los: el
31 de març de 1723, tot just un any després d’acabar la ﬁtació dels nous terrenys, Francesc Gras va vendre 45 mujades al prevere Miquel Fogueres. Ben
poc després, el 19 d’abril de 1723, Pau Fabregat venia 70 mujades al fabricant
Bernat Glòria. I aquell mateix estiu, el 2 de juliol de 1723, l’aguller Pere Gil es
va despendre de la meitat de la seva part, venent 60 mujades a l’apotecari Pau
Rabassa. L’any següent van ser els successors d’en Toda: el 5 d’agost de 1724
venien tot el seu lot a l’argenter Josep Rossell Gavaldà. També Pau Fabregat
liquidava existències: el 19 de novembre de 1726 venia la resta del seu lot, 50
mujades, al mercader Francesc Sadurní. Així mateix, Fèlix Bertran va vendre un
bon tros del seu lot, 80 mujades, el 5 de setembre de 1728, a Josep Serrabona.
Al seu torn, Francesc Gras va desprendre’s del que li quedava, 23 mujades, el 10
d’octubre de 1738, venent 23 mujades a l’adroguer Pau Besora.
Així doncs, entre 1721 i 1738, una sèrie de vendes ràpides va permetre a cinc
dels deu promotors alienar a tercers les terres establertes. Per a ells, l’operació
era més especulativa que colonitzadora: les compravendes es van fer molt
abans que les terres fossin sanejades.
Ho referma el fet que un dels pocs que es va prendre seriosament el projecte,
Francesc Llopart, va establir 16 mujades al mestre de cases Josep Juli, que hi
plantà presseguers. Però es moriren tots, i a mitjan segle la ﬁnca estava abandonada.79 Hi va haver altres abandonaments: Josep Ferriol tornava als barons,
el 19 d’agost de 1734, 180 mujades, i se’n quedava només 25. Per la seva banda,
el ﬁll d’en Francesc Ratés, Josep, el 14 d’abril de 1755, renunciava a totes les
120 mujades que li pertocaven, i les retornava als barons.80
77 ACA, Reial Audiència, Plets civils, 16759, 21693 i 18154. També: Discursiva allegacio de
dret per Pere Gil aguller, y Francisco Ratés botiguer, sogre y gendre contra Magi Mercader, y
Moragues ciutada honrat de Barcelona / la mes ascertada y recta censura del eruditissim y
magniﬁch Dr. Francisco de Verthamon... de la Real Audiencia doctor; actuario Armengol notari,
opuscle, 1700.
78 ACA, Reial Patrimoni, BGRP, Processos, 1721, núm. 3, Ab i núm. 5, Af.
79 Totes aquestes dades i les anteriors s’han extret de l’ABE, fons digitalitzat, U.C. 908. També
BC, fons Marquesat de Moja, llig. 17, Marines, 1721.
80 ABE, fons digitalitzat, U.C. 114 i 908. També BC, fons Marquesat de Moja, llig. 17, Marines, 1721.
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A diferència dels petits pagesos que sanejaven les parcel·les, i ﬁns i tot hi construïen corrals i cases, l’establiment als grans inversors no va implicar un avenç
real de la colonització. De fet, els barons admetien, el 1750, que «la major part
de las terras, que foren repartides en los sobre chalendats dos repartiments,
vuy en dia se troban hermas, é incultas». Per això, acordaven condonar els
censos que es devien, reconstruir la corredora mestra, i establir un sistema de
manteniment que garantís la salubritat dels terrenys.
Ara bé, al marge de l’establiment de 1721, que no compta, sí que es reprengueren tímidament els establiments de petits lots de terra. Així, el 16 de novembre
de 1721 els barons establien 3 mujades a Pere Jover prop de la Murtra. Tres
anys després, Victorí Torrents va establir una mujada a l’Aigual, també prop de
la Murtra, a Domingo Amat. I el 22 de maig de 1725, els barons establien a
Ignasi Teixidor un «torceum terra haremum juncosum aquarum stagnum vulgo
pantanós» de 20 mujades al costat de la corredora de la Murtra, una altra peça
de 5 o 6 mujades al costat de la «corredora nominata de Gavà» i un altre tros de
5 mujades a la Murtrassa.
En paral·lel, però, també hi havia desercions: el 18 d’agost de 1717, Josep Folquet retornava als barons dues peces establertes el 1665 i 1668; el 31 de gener
de 1718, Salvador i Joan Margarit tornaven als barons una peça de 7 mujades
a les Marines establerta el 1683. I més ençà, el 31 de gener de 1721, Jaume
Gairalt retornava als barons 6 mujades que havia rebut l’any 1702, prop del
Llenyar Llarg.81
En deﬁnitiva, després de la guerra, la colonització dèltica va avançar, sí, però a
pas de tortuga. De fet, la primera casa construïda sota el Camí Ral de València
havia estat la de Magí Pujades, aixecada cap a 1671 al lloc denominat Lo corral
del Diablo. La segona casa va haver d’esperar ﬁns a 1723,82 en una peça de 4
mujades establerta el 27 de setembre de 1699, a Tomàs Puig, prop del pou dels
Horts (ara polígon Camí Ral), i que els hereus vengueren a Jaume Montravà,
sastre de Castelldefels, el 27 de gener de 1722.
Així doncs, les dades indiquen que l’economia local —i probablement això és
extrapolable a tot el país— va caure en una profunda depressió després de la
guerra. Els nivells d’activitat de ﬁnals del segle xvii no es van recuperar ﬁns una
dècada més tard i encara, en alguns casos, els intents d’expansió agrícola i de
rompuda de noves terres es van saldar amb un sonat fracàs, que va omplir de
misèria i pobresa el delta del Llobregat tota la primera meitat del segle xviii.
La represa de debò, com determinà Jaume Codina, no arribà ﬁns passat l’any
1750.83
81 Tots aquests establiments, a l’ABE, U.C. 115, Escrituras de establecimientos de tierras de la
Baronia a favor de varios particulares, ante el notario Teixidor, desde el 1661 al 1742.
82 AHPB, notari Ignasi Teixidor, 909/14, f. 125.
83 Jaume Codina Vilà (1998). El gir de 1750. Origen i creixement modern de la població. Lleida: Pagès.
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De representació col·lectiva a instrument repressiu: l’Ajuntament borbònic
«en est any se han fet grans fraus al comú, (...) essent lo batlle y
regidors los que ensenyen lo camí als demés vehins».84

L’any 1716, amb el Decret de Nova Planta, s’establia també el cessament dels
càrrecs d’elecció popular o aleatòria en les administracions catalanes. A escala
local això implicava la ﬁ del govern municipal a través dels jurats que, en el cas
concret de Gavà, es feia per votació popular. Així mateix, la Nova Planta extingia
els Consells Generals de les universitats locals, assemblees generals dels caps
de casa de la població que, ﬁns aquell moment, eren la peça clau per tractar i
discutir els afers d’importància, especialment en el camp ﬁscal. Les disposicions del Decret no es van fer efectives ﬁns a inicis de 1718, amb l’elecció del
primer consistori local de nova planta. Curiosament, a Gavà, els tres regidors
nomenats encara s’autodenominen «jurats».85 Els càrrecs, en principi, no cobraven, segons indica un document de 1724.86
En el cas de municipis baronials com ara Gavà i Castelldefels, el canvi era substancial, ja que es passava d’un sistema d’autogovern de base democràtica i representativa a un sistema de nomenaments en què l’elecció dels regidors era
efectuada pels barons, d’acord amb una proposta de ternes elaborada pels regidors sortints. S’obria pas, doncs, a un sistema que, de forma natural, conduïa
cap a l’endogàmia.
Gràcies a les ﬁtxes de nomenament de regidors conservades a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, complementades amb dades de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà,
hem pogut completar gairebé tota la llista de càrrecs municipals de Gavà i Castelldefels durant l’època d’Antic Règim borbònic. Circumscrivint l’anàlisi als cent
anys que van de 1719 a 1808, hi ha un total de 412 càrrecs disponibles, dels
quals coneixem els titulars, per a Gavà, en 383 ocasions i, per a Castelldefels en
371. La mostra, per tant, és força signiﬁcativa, ja que en tots dos casos abasta
més del 90% dels càrrecs al llarg d’un segle.
El primer que es constata és l’elevat grau de repetició de cognoms; de fet, a
Gavà, els 383 càrrecs van ser ocupats només per 74 famílies, mentre que a
Castelldefels els 371 càrrecs es van repartir entre 57 famílies. Però encara hi ha
84 ABE, Caixa 1, lligall 43, Relació de l’estat de la baronia d’Eramprunyà, any 1746. L’informe, tot
i formar part de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, no forma part del fons digitalitzat per
l’ANC. Sortosament, l’estudiós Josep Soler Vidal en va fer una fotocòpia (Col·lecció Centre
d’Estudis de Gavà, fons Josep Soler Vidal, ﬁtxa 4/65/146/1) que ha estat reproduïda per
Marc Clemente Armelles, El puente de la Corredora Maestra. Guia del patrimonio arquitectónico de Castelldefels III, p. 107-110. La transcripció s’ha publicat a la comunicació presentada al simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), Barcelona, 2013.
85 Plet civil a la cúria de la baronia d’Eramprunyà entre un candeler de cera i els regidors de
Gavà, 1718. ACA, Reial Audiència, Plets Civils, núm. 21063.
86 AHPB, notari Ignasi Teixidor, 909/14, f. 91. Els regidors de Castelldefels certiﬁquen que no
cobren cap salari pels seus càrrecs.
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més: a Gavà, en aquests cent anys, només 14 famílies acapararen la meitat dels
càrrecs; i encara 7 famílies en controlaren una tercera part. Eren els principals
terratinents i amos de masies del samontà residents al poble: Tintorer, Amat de
la Font del Ferro, Gelabert de can Roig, Bruac, Carbonell de can Dardena, Llong i
Vinyes. A Castelldefels, 10 famílies acapararen la meitat dels càrrecs, i 6 famílies
la tercera part: Carbonell, Bou i Aymerich, Salabert, Bruac, Cluxart i Romagosa.
A més, si dividim la centúria en tres períodes, observem que l’acaparament de
càrrecs per part de poques famílies no és constant, sinó que a mitjan segle
el govern local sembla més repartit, menys monopolitzat per l’elit. L’efecte és
conegut: a Sabadell,87 per exemple, la introducció del síndic procurador va contribuir a trencar un consell municipal impermeable; però aquesta ruptura va
durar poc: al cap dels anys, les famílies poderoses van saber com controlar-ne
l’elecció i garantir de nou la seva predominança.
Això es pot veure en la taula 6, que mostra el percentatge de càrrecs acaparats
per les famílies més introduïdes en el govern municipal
L’endogàmia i la manca de control democràtic dels regidors comportava el relaxament del deure de vetllar pels interessos col·lectius. Un bon exemple d’això
és un esdeveniment que, per bé que anecdòtic, retrata aquests consistoris: és
un procés civil a la cúria de la baronia a causa d’un deute impagat per comprar
cera per al culte religiós. El deute havia estat reconegut l’any 1718 pels regidors
i el batlle, però no es va pagar, i va ser reclamat judicialment el 1729.88 El procés
s’eternitzà, mentre els regidors anaven donant la culpa als anteriors o traspassaven el deute als posteriors. En cap dels documents s’hi veu voluntat real de
bona governança.
De fet, la corrupció municipal sembla la tònica general. Un informe elaborat per
encàrrec dels mateixos barons ho posa de manifest en una data tan tardana
com el 1746: «en est any se han fet grans fraus al comú, pues de l’hostal hi havia

Taula 6. Percentatge de càrrecs acaparats, per a cada període, pel conjunt de 3, 5, 7,
10 i 14 famílies més introduïdes en el govern municipal
87 Mercè Renom (2009). Conﬂictes socials i revolució , Sabadell, 1718-1823. Vic: Eumo.
88 ACA, Reial Audiència, Processos Civils, 21063, Causa de Francisco Martí, cerero de la ciudad
de Barcelona, contra Ciprian Fetjó y Riera, Lorenzo Tintorer y Juan Amad, labradores y regidores en 1718 del lugar y término de Gavà. Sobre la reclamación de pagos por la cera que tomaron
de la botica del demandante por cuenta de la iglesia de Gavà.

223

La llarga postguerra del 1714: mig segle perdut. Els casos de Gavà i Castelldefels

Figura 11. Les marines de Gavà i Castelldefels a mitjan segle XX. La colonització
de les marines no començà de debò fins a la segona meitat del segle XVIII. Foto: ICC
qui en donava 150 lliures més y no se ha volgut la dita, y en la carnisseria també
se han comès semblants fraus».89
L’anònim autor de l’informe es queixa també de la connivència dels regidors amb
el joc: «La taverna y hostal tots los dies y nits és fet una casa de joch y un camaret de menjar y beure per los amos de cases y mossos seus (...) essent lo batlle
y regidors los que ensenyen lo camí als demés vehins, y lo Batlle persebeix 8 ll.
tot al any per les cartes que deixa tenir al hostaler, tot lo que és contra las reals
89 ABE, Caixa 1, lligall 43, Relació de l’estat de la baronia d’Eramprunyà, any 1746.
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ordes», explica algunes irregularitats en la gestió dels béns comunals, i conclou
que cal una reforma profunda de la governança local. La resposta arribaria l’any
1755, en forma d’unes noves ordenances locals dictades pels barons.90
En el marc d’aquesta reforma, es documenta una pugna suscitada l’any 1755
amb motiu de l’elecció de batlle de Castelldefels per al bienni 1755-56.
Els barons van escollir Jaume Cluxart, i l’elecció va ser impugnada davant la
Reial Audiència per Pau Aymerich, Francesc Vinyes i Pere Coscollana, tots tres
grans propietaris de Castelldefels. Segons deien,
«Es dicho Cluxart un pobre que no tiene bienes y quiere vivir sin trabajar con
el solo empleo de Bayle» i aﬁrmaven «que en los años 1749 y 1750 obtuvo el
empleo de Bayle Pablo Salabert en los de 1751 y 1752 dicho Cluxart en los de
1753 y 1754 el citado Salabert y por el corriente bienio el nombrado Cluxart, de
manera que dexando la vara Salabert la toma Cluxart, y dexandola este la toma
aquel, como si en dicho Lugar no hubiese otros sujetos capaces e idoneos para
obtener dicho empleo».91

Queda clar doncs que els mateixos habitants eren plenament conscients de
l’endogàmia dels càrrecs.
La resposta dels barons va ser taxativa:
«en todos los años que el expresado Cluxart ha obtenido algun empleo de Justicia, no ha permitido los manipodios que antes se experimentavan, expendiendo
prodigamente los réditos del Común, comiendo y bebiendo los Regidores y otros
en el mesón, donde acostumbravan a juntarse con pretexto de tratar negocios
de la Universidad, de que nacían, a más del gasto, diferentes excesos travandose
mutuamente de palabras indignas en desprecio de sus empleos, siendo assi que
aquella tiene otra casa propia y proporcionada para las Juntas».

Vet aquí doncs una explícita descripció dels «manipodios» d’aquells consistoris.
Els barons, en aquest aspecte, deien actuar per al bé comú, davant de
«dañinas ideas de algunos confederados, de los quales hubo quien tubo la osadia de ofrecer a cierto sujeto un Doblón de a ocho si lograva de las Suplicantes el
nombramiento de Bayle a su favor, con lo que concetuan alguna segunda intención en este sujeto y semejante en sus confederados, bastante para contener a
las Suplicantes de que les nombren en ninguna ocasión para Bayles».

Clarament, doncs, els intents de compra de càrrecs eren a l’ordre del dia.
En tot cas, com a conclusió d’aquest capítol, constatem que la introducció de
la Nova Planta en el règim municipal va afavorir el control baronial del govern
municipal i l’endogàmia en els càrrecs entre unes poques famílies.
90 Josep Campmany Guillot (2007). «L’edat moderna», Castelldefels, temps d’història, Castelldefels: Ajuntament, p. 229.
91 Relació de l’estat de la baronia d’Eramprunyà. ABE, Caixa 1, lligall 43. Copiat a l’AJSV, ﬁtxes,
4/65/146/1.
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Conclusió
«Estan estos (...) pobles perduts (...) y los béns dels comuns van a rodar
per no donar comptes los regidors, necessitant tot de un gran redrés».92

Es constata que, a Gavà i a Castelldefels, el pes combinat dels deutes de guer-ra
més les noves imposicions borbòniques —quinzenades i cadastre— va deixar
pràcticament sense excedents l’economia local, obligada a vendre’s el quinzè
i el vintè de la collita. La pressió ﬁscal s’havia multiplicat, comparada amb la
votada a les Corts de 1702. En el període que va des de 1724 ﬁns a 1739 —vinti-cinc anys després de la ﬁ de la guerra— l’excedent local disponible a ﬁnals del
segle xvii es redueix d’un 85%. Això vol dir passar d’unes 36 lliures anuals de
mitjana a 6 lliures. Una autèntica misèria.
La resistència a les noves imposicions afavorí l’aixecament dels Carrasclets de
1719-1720, que tingué forta repercussió als municipis del delta del Llobregat.
La resistència armada al nou estat borbònic, doncs, persistí després de 1714, i
tingué un marcat aire antiﬁscal.
La nova ﬁscalitat i les represàlies polítiques —com ara els segrestos de béns,
que assoliren cotes del 15% de terres i heretats— va devastar l’economia, que
no va recuperar el nivell de preguerra ﬁns a dècades després del conﬂicte.
Cal desmentir, doncs, el suposat efecte dinamitzador econòmic del nou règim
borbònic. En el cas de Gavà i Castelldefels, almenys, aquest hipotètic efecte
benèﬁc de la Nova Planta és imperceptible.
D’altra banda, la nova planta del govern municipal, que va deixar de ser d’elecció
popular i acció col·lectiva per esdevenir d’elecció baronial i endogàmic, va donar
una nova dimensió als ajuntaments. A través del control dels nomenaments, el
que abans eren càrrecs locals representatius esdevingueren una baula més en
la cadena repressiva, ﬁscal i de control de la població. Aquest canvi bàsic de la
funció municipal, i dels seus actors, més pendents d’agradar qui els nomenava
o amenaçava que no pas de defensar els interessos col·lectius, va fomentar
l’aproﬁtament particular dels càrrecs i la descurança dels afers comunitaris.
La nova situació ﬁscal, les represàlies polítiques i el canvi en el govern municipal, en mans d’unes poques famílies, va contribuir a la descurança dels afers
col·lectius i va tenir un efecte devastador per a l’economia, que no va assolir
les cotes d’activitat de la preguerra ﬁns dècades després del conﬂicte. Aquesta
manca d’empenta va alentir també l’expansió agrícola i va frenar, per tant, el
desplegament econòmic.

92 ABE, A-79/ Lligall 14/ Ñ.III.c,d.1, 2, Fons digitalitzat: U. C. 0497, imatges 42 a 88, Documentos
relativos a nombramientos de bailes y regidores, síndicos y otros cargos en la baronía.
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L’endemà de la derrota de 1714 i les dures imposicions
borbòniques a Begues
Víctor Mata, Centre d’Estudis Beguetans, Dos Punts Documentació i Cultura, S. L.
Context
Finalitat i fonts d’estudi
La ﬁnalitat d’aquest estudi és donar a conèixer els fets i les conseqüències que
van afectar la població de Begues durant i després de la guerra de Successió a la
corona espanyola (1701-1714). S’analitza la implicació del municipi i dels seus
habitants en el conﬂicte. Es destrien les formes de repressió que van patir els
beguetans del nou poder constituït ﬁns ben entrat el segle xviii. S’identiﬁquen
les estratègies del municipi per gestionar les exagerades imposicions de Felip V
i com va viure la població les exigències militars d’ambdós bàndols.
El treball es porta a terme bàsicament amb els fons municipal i parroquial custodiats a l’Arxiu Històric de la Parròquia de Begues, amb documents de l’Arxiu Històric de la Ciutat Barcelona i d’arxius patrimonials de Begues (Can Sadurní, Can
Térmens). També s’utilitza documentació de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà
(família Girona) i documents i/o citacions documentals de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, de la Biblioteca de Catalunya i de l’arxiu patrimonial de Can Romagosa
de Begues. Així mateix, s’aporten dades extretes del dietari personal de Francesc Castellví. El treball es contextualitza amb recursos bibliogràﬁcs de caràcter general a nivell de Catalunya, i especíﬁcs de la comarca del Baix Llobregat
i de Begues.

Figura 1. Arxiu Parroquial de Begues abans de la seva catalogació. Al prestatge superior de la dreta hi ha instal·lats els lligalls amb documentació municipal (CEB, 2008)
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Contextualització geogràﬁca i històrica de Begues
El municipi de Begues comprèn un territori situat al sud de la ciutat de Barcelona, la major part ubicat en el massís del Garraf. Les muntanyes que l’envolten
(Garraf, Montbaig i Ordal), han fet del seu terme un atractiu lloc de refugi en
cas de conﬂicte. El camí ral que travessa la plana, on viuen la majoria dels beguetans, mitiga en part l’aïllament geogràﬁc. Aquesta via comunica Barcelona
amb Vilafranca del Penedès, passant per Sant Boi i Sant Climent de Llobregat,
Begues, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet... Enllaça el pla de Barcelona amb el Penedès i alhora les comarques del sud, del nord i de l’interior de Catalunya. Per la
qual cosa esdevé un condicionant clau per entendre la participació de Begues i
el seu territori en els fets històrics que han succeït a Barcelona i a Catalunya.
Històricament el terme d’Eramprunyà on s’ubica Begues ha estat de gran importància estratègica per a la ciutat de Barcelona. El castell d’Eramprunyà erigit en
el segle IX per defensar la frontera amb l’Al-Àndalus, destruït durant la guerra
civil catalana a ﬁnals del segle xv, centre neuràlgic de la baronia d’Eramprunyà
i lloc d’observació privilegiat del pla del Llobregat,1 afegeix encara més protagonisme al terme de Begues. Des del segle x Begues ha format part del terme
reial i baronial d’Eramprunyà. Junt amb Viladecans, Sant Climent, Gavà i Castelldefels ha constituït des de mitjan segle xiv la baronia d’Eramprunyà, ﬁns a la
seva dissolució a mitjan segle xix.
La guerra de Successió a Begues
El conﬂicte
No disposem de notícia documentada del posicionament polític que adopten les
autoritats municipals, el clergat i la població de Begues en els primers anys del
conﬂicte. Però de forma semblant als casos de Gavà i Sant Climent de Llobregat,
on està provada la ﬁliació austriacista dels seus rectors i la d’alguns propietaris
de ﬁnques de Gavà i Castelldefels,2 també existia a Begues algun tipus de suport
als partidaris de Carles d’Àustria. En aquest sentit, un dels consellers que el
setembre de 1714 van rendir la ciutat de Barcelona a Felip V era el notari Josep
Llaurador, administrador de la baronia d’Eramprunyà, posseïdor d’una ﬁnca a

1 El castell d’Eramprunyà, el camí ral i les muntanyes que l’envolten han fet de Begues un lloc
estratègic al sud de la ciutat de Barcelona, almenys ﬁns la darrera carlinada de ﬁnal de segle xix. Coneixem diversos episodis convulsos que impliquen Begues: guerra civil catalana
(1462-1472), guerra dels segadors (1642-1654), revolta dels barretines (1688-1689), guerra de successió (1701-1714), guerra de la quàdruple aliança (1719-1721) i les tres guerres
carlines del segle xix.
2 Josep Campmany Guillot (2012), Gavà i Eramprunyà al segle XVII de la guerra dels segadors a
l’onze de setembre de 1714, (La Nostra Gent, 9), Gavà, p. 149-154.
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Begues que li fou conﬁscada en acabar la guerra.3 Per contra, sí que coneixem
els partidaris del bàndol borbònic. Francesc de Copons i Grimau i Francesc de
Bournonville i de Perapertusa, barons proindivisos d’Eramprunyà, es van declarar ﬁlipistes des de l’inici del conﬂicte, i també l’hereu i nebot del primer, Agustí
de Copons i Copons.4
Poc abans d’esclatar formalment la guerra en territori català, el 24 d’agost de
1705,5 esdevé un fet remarcable a la baronia d’Eramprunyà que mostra l’entesa
entre Francesc de Copons i Grimau i Francesc de Bournoville i Perapertusa, barons d’Erampunyà, ferms partidaris de Felip V, i els jurats i la universitat de
Begues, independentment del seu posicionament polític. Begues pactava amb
els barons l’ús d’un extens territori dins el massís del Garraf que es feia efectiu
el 21 de maig de 1704, mitjançant la signatura d’una concòrdia que establia la
compra dels drets reials de pastura, per part de Begues, a canvi de pagar 20
lliures de cens anual als barons.6 Des de llavors gran part de les muntanyes de
Begues, ubicades al massís del Garraf, conegudes avui com els Comuns, van
passar a mans dels beguetans.
El 17 de maig de 1704, una setmana abans de la signatura de la concòrdia, la
temptativa de setge de Jordi d’Harmstradt a Barcelona provocava la revenja
del virrei Velasco i la posterior repressió, empresonament i exili de molts partidaris de Carles d’Àustria. Quasi un any després, el 20 de juny de 1705, el pacte
de Gènova, signat per una representació de les autoritats catalanes i el govern
britànic, formalitzava l’entrada en guerra de Catalunya amb el bàndol austriacista. Seguidament una esquadra aliada conqueria Barcelona a Felip V i Carles
III jurava els privilegis el 29 de novembre de 1705. El conﬂicte, ﬁns aquí, no
requeia sobre la població més enllà de l’anada i vinguda de tropes, la població
el percebia com un litigi successori, propi de les classes dominants i aliè a la
quotidianitat més propera de les persones.
Conforme avançava la guerra i es multiplicaven els combats, les comunitats
locals com Begues es veien afectades per disposicions governamentals de caràcter ﬁnancer, sobretot després de 1708, quan van augmentar les endèmiques
3 Conxita Solans Roda i Maria Rosa Bondia Domper (2001), Begues. Valls: Cossetània. (Creu
de Terme; 14), p. 39.
4 Josep Campmany Guillot (1998), «La guerra de Successió a Gavà i Eramprunyà (1700-1720)»,
Materials del Baix Llobregat, núm. 18, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 89-90.
5 Vegeu l’anàlisi dels fets que en fa Joaquim Albareda Salvadó (2010), La guerra de sucesión
de España (1700-1714), Barcelona, Crítica. La seqüència dels fets que resumeix Santiago
Albertí (2006), L’Onze de setembre, Sant Boi de Llobregat: Albertí. I el treball sobre la guerra
de Josep Maria Torras Ribé (2007), La guerra de Successió i els setges de Barcelona (16971714), Capellades: Rafael Dalmau.
6 Arxiu Baronia d’Eramprunyà (família Girona): UC: 295, UC: 77, UC: 1145. La signatura de la
concòrdia ha estat analitzada per diversos autors Vicente Medina, Josep Campmany, Maria
Rosa Bondia i Conxita Solans, Víctor Mata.
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Figura 2. Censal creat per atendre la petició dinerària de Carles III a Begues, el 25 de març
de 1709 (AHPB, Fons Municipal, UC: 69)

diﬁcultats econòmiques del bàndol austriacista.7 L’any 1709 va ser favorable al
bàndol aliat, car les converses amb Lluís XIV havien afeblit transitòriament el
suport francès a Felip V. El front de guerra estava estabilitzat a expenses de les
contínues accions dels dos exèrcits.8 La primera notícia de la participació de Begues en el conﬂicte es va produir el 25 de març de 1709, quan la universitat de
Begues creava precipitadament un censal de 100 lliures per satisfer uns serveis
no especiﬁcats a Carles III, segurament destinats a ﬁnançar la guerra. Andreu
Vendrell del Roure, síndic i jurat de Begues, va gestionar la venda del censal a
favor de Jaume Grau, pagès de Begues, a canvi d’una pensió anual de 20 lliures.9
Dos mesos més tard es feia palesa la inﬂuència que exercia la contesa sobre la
població i l’estat d’efervescència partidista que es vivia a Begues, car la guerra
7 Josep Maria Torras Ribé, op. cit., p. 231-233.
8 Santiago Albertí, op. cit. Segons Joaquim Albareda Salvadó, op.cit., p. 276, malgrat l’entrada
de tropes imperials, la tònica general de la guerra va ser contrària a la causa austriacista.
9 AHPB, Fons Municipal, UC 69.
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Figura 3. Temple parroquial de Sant Cristòfol de
Begues (CEB, 1916)

era cada vegada més propera i es coneixien els abusos comesos per les tropes
ﬁlipistes i els excessos d’alguns combatents aliats.10 La visita pastoral diocesana de l’11 de maig de 1709 així ho deixa veure. El visitador manava als segadors
no entrar armes de foc ni banderes al temple parroquial. Tot seguit requeria el
compliment de les seves disposicions al batlle senyorial, per d’aquesta manera aturar la puixant crispació que es feia sentir.11 Les visites dels anys 1710 i
1711 no mencionen res que no estigui relacionat amb els assumptes pastorals
i religiosos. Dos anys després, la inseguretat pública i la proximitat de la guerra
obligaven el bisbat a suspendre les visites per repte de guerra,12 la qual cosa
indica la perillositat de transitar pel territori, ﬁns i tot per als tonsurats. La mort
per un tret d’escopeta de Pere Renart, veí de l’Hospitalet de Llobregat, mentre
circulava pel camí ral en direcció a Begues, prop de can Grau del Coll, conﬁrma
aquesta prevenció diocesana.13
Durant la campanya de 1711, el mal govern, la corrupció de les autoritats austriacistes i els estralls de la guerra sobre el territori van delmar encara més la
capacitat econòmica dels aliats.14 El ﬁnançament de la guerra, que ﬁns llavors
10 Josep Maria Torras Ribé, op. cit., p. 177-261.
11 AHPB, Fons Parroquial, UC: 15.
12 AHPB, Fons Parroquial, UC: 15.
13 AHPB, Fons Parroquial, UC: 166, 1714.
14 Josep Maria Torras Ribé, op. cit., p. 296.
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Figura 4. Creació i venda d’un censal per atendre la segona petició de numerari del
govern de Carles III a Begues, el 8 d’agost de 1712 (AHPB, Fons Municipal, UC 2)
sorgia en gran part de les aportacions de les potències aliades, minvava. Per
altra banda, des de la sortida de l’arxiduc de Barcelona per ocupar el tron de
l’imperi a Viena el 27 de setembre de 1711, la corona britànica negligia els seus
compromisos militars, de proveïment i de transport de tropes, la qual cosa feia
més necessari el suport econòmic del territori.
A principis del mes d’agost de 1712, poc després de l’anunci de la renúncia de
Felip V a la corona francesa i del consegüent armistici francobritànic, es torna a
tenir notícia de la implicació de Begues en la conﬂagració que encara no afectava Eramprunyà. Per segona vegada, les autoritats austriacistes demanaven
una aportació monetària per pagar els soldats, proveir de farratge els cavalls i
adquirir bestiar de tir «matxos» per al transport de material de campanya. Per
la qual cosa, el 8 d’agost de 1712, el consell municipal de Begues tornava a endeutar el municipi, i aquesta vegada la suma del censal que es posa a la venda
és de 250 lliures. També va ser Jaume Grau qui el va comprar a raó de 12 lliures
i 10 sous de pensió anual.15
L’abandonament progressiu dels aliats a la causa catalana culmina amb els
tractats de pau d’Utrecht de 14 de març de 1713 entre França i Àustria. El gener
15 Acta del consell municipal de Begues inserida en els protocols notarials de Domènec Sagau, rector i notari públic de Begues: AHPB, Fons Municipal, UC: 2.

232

Víctor Mata i Ventura
d’aquell any Portugal havia retirat les seves tropes. A Catalunya, els acords van
ser ratiﬁcats en el conveni de l’Hospitalet de Llobregat de 22 de juny de 1713 pel
virrei Starhemberg i els caps dels exèrcits austríac i hispanofrancès, d’amagat
de les institucions catalanes, que només en van ser informades tres dies després de signat l’acord.16 Va comportar la retirada de 20.000 soldats austríacs,
darrera i única garantia dels catalans enfront el poderós exèrcit borbònic. Catalunya va quedar sense la protecció militar dels aliats i a mercè de la geoestratègia de les potències europees: equilibri continental, repartiment de territoris,
disposició de fronteres i distribució del mercat colonial.
En aquest escenari es radicalitzen les posicions i s’endevina el que seria
l’estratègia catalana per a la defensa a ultrança dels instruments polítics, institucionals, jurídics, culturals i econòmics del país. Els darrers partidaris borbònics fugien de Barcelona, entre ells Francesc de Copons, un dels barons proindivisos d’Eramprunyà, la qual cosa va provocar el segrest dels seus béns el 5
d’octubre de 1713, entre ells la meitat de la baronia d’Eramprunyà. L’altra meitat
li havia estat conﬁscada a l’altre baró indivís, Francesc de Bournonville, el 1712,
per uns fets ocorreguts el 1708 en el castell de Conques.17
El darrer any de guerra
Davant la magnitud del desastre que s’acostava, la Junta de Braços de la Generalitat, reunida a Barcelona, va decidir continuar en la guerra. Precipitadament va organitzar els efectius militars per defensar Barcelona i la resta de
Catalunya.18 En pocs dies, el 25 de juliol de 1713, arribava un formidable exèrcit
borbònic comandat pel duc de Pòpuli que va encerclar Barcelona i ocupar el
territori contigu. En endavant l’àmbit geogràﬁc comprès entre el rius Llobregat i
Foix, formaria part de les zones de partida i refugi de combatents, d’amagatall i
magatzem de material de guerra de les tropes catalanes i àrea d’abastiment de
Barcelona. Els primers enfrontaments a Eramprunyà no es van fer esperar, el
6 i 16 d’agost es produïen sengles combats a la zona de Gavà Viladecans i Sant
Climent.19 També a l’Hospitalet, Cornellà, Martorell, Molins de Rei.
És així com el territori d’Eramprunyà i rodalia esdevé la clau de volta per intentar trencar el setge de Barcelona des de l’exterior. El regiment Sant Jaume
a les ordres d’Antoni Desvalls i Vergós, marquès del Poal, va ser la unitat de16 Josep Campmany Guillot (2012), op. cit., p. 166.
17 Josep Campmany i Guillot detalla en diferents estudis l’actitud i la participació dels barons
d’Erampunyà i les seves famílies en la guerra de Successió.
18 Vegeu l’anàlisi que en fa Torras Ribé a op. cit., p. 319-326. Les dades de primera mà que
forneix Francesc Castellví en el manuscrit original de Narraciones históricas, vol. V, f. 93v109v. També Salvador Sanpere Miquel (1905), Fin de la nación catalana, Barcelona, L’Avenç,
p. 197-154.
19 Josep Campmany Guillot (2012), op. cit., p. 168-170.
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Figura 5. Bloqueig i setge de Barcelona del període 1713-1714. A la dreta de la imatge, vora el mar, les muntanyes del Montbaig i del Garraf properes a Begues (WiC,
Il·lustrat a Viena el 1718)
signada per la Generalitat per portar les accions pertinents en aquesta zona.
Per contrarestar l’aixecament en els territoris del Llobregat, Bages i Penedès,
el comandament borbònic va destinar la unitat del brigadier Diego González.
Des de llavors Begues va restar a mercè de les urgències de proveïment dels
combatents catalans i de les dures represàlies borbòniques que eren freqüents
a la comarca. Són especialment colpidores les violències emprades pels contendents en els pobles de Corbera de Llobregat i Castellví de Rosanes.
L’ocupació nominal de tot el territori català era un fet i Begues no n’era una excepció. En pocs dies van arribar les primeres demandes de numerari per part
de l’exèrcit d’ocupació comandat pel duc de Pòpuli. Segons uns comptes municipals, els particulars de Begues van haver de lliurar durant l’any 1713, un total
de 1.137 lliures al consell de guerra de Felip V en concepte de danys de guerra i
de manteniment de tropes.20
Controlar la zona muntanyosa al sud de la ciutat de Barcelona es va convertir
en objectiu prioritari de l’exèrcit català. El 10 d’abril de 1714, mitjançant una
carta xifrada, el marquès del Poal informava els consellers de Barcelona que el
capità Francesc Armiges es dirigia als pobles d’Eramprunyà, Corbera i Sant Cli20 Vicente Medina Vicioso, op. cit., p. 149.
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Figura 6. Fragment d’una comunicació xifrada enviada pel marquès del Poal als consellers de Barcelona en què informa del reclutament d’homes a Eramprunyà i Sant Climent de Llobregat (AHCB, Secció Consell de Cent, Cartes Comunes 1714, carta 125)
ment, amb l’objectiu de reclutar homes per assetjar Sitges.21 En va aconseguir
reunir al voltant de 600 i segurament alguns eren de Begues. Un segon combat
favorable als catalans, el maig de 1714 a la zona de Castelldefels, i la urgència
de controlar el Garraf, van induir el marquès de Poal a sumar esforços amb Armiges per conquerir Sitges i Vilanova.
El 14 de maig es produien uns fets que mostren la crueltat de la guerra i la
desesperació dels contendents del bàndol català. Uns voluntaris procedents de
Corbera van detenir el batlle de Begues, Josep Petit de mas Traval, per exigir
un rescat de 4 dobles que va fer efectiu Jaume Romagosa del seu patrimoni
personal.22 Aquest episodi cal relacionar-lo amb les accions dels combatents
catalans per conquerir Sitges i controlar el Garraf. Veiem que un dia després de
fer-se efectiu el rescat, el marquès del Poal escrivia als consellers de Barcelona
informant-los de la presa de Sitges i de la imperiosa necessitat de municions i
diners per mantenir la posició que ﬁnalment es va veure obligat a abandonar.23
A mitjan juliol es va produir la substitució del duc de Pòpuli pel duc de Berwick
al front del comandament borbònic, la qual cosa va signiﬁcar un canvi substancial en l’estratègia militar. En endavant van prendre força el fustigació dels
assetjats, el reforç del cordó d’aïllament i l’afebliment biològic dels barcelonins,
mitjançant el tall de subministraments.
21 Original a AHCB, Secció Consell de Cent, Cartes Comunes 1714, carta 125. Vegeu també
Francesc Castellví, op. cit., vol. 4, p. 80.
22 Vicente Medina Vicioso, op. cit., p. 150.
23 AHCB, Secció Consell de Cent, Cartes Comunes 1714, cartes 120, 220, 227, 228.
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Figura 7. Les muntanyes del Garraf van esdevenir un bon amagatall per als combatents catalans (WiC, 2011)
Els darrers dies abans del sotmetiment de Barcelona tornem a tenir notícies
dels combats a la zona de la marina del Llobregat i a Begues.24 Una dramàtica
carta del tinent coronel Jeroni Calveria, adreçada als consellers de Barcelona el
29 d’agost de 1714, n’és testimoni.25 Des d’un lloc indeterminat de la costa del
Garraf, en espera d’embarcar 70 quarteres de blat cap a Barcelona, una tempesta marítima frustra l’operació que tenia encomanada pels consellers. Tot seguit,
el capità Josep Badia, comandant del magatzem d’embarcament,26 anunciava la
imminent arribada d’una tropa enemiga de 2.000 homes procedent de Castelldefels, per la qual cosa Calveria, junt amb tres oﬁcials, es veuen obligats a fugir i
cercar aixopluc a les muntanyes properes de darrere la costa. A partir d’aquí comença la seva peculiar aventura en un territori, el Garraf, on els catalans encara
hi jugaven les seves cartes. El grup d’oﬁcials d’amagat de l’enemic va arribar a
Begues i allí va cercar refugi per no ser descobert. Mentre rodava per Begues,
el 29 d’agost de 1714, Calveria va assistir a l’assalt de la població per part d’un
destacament ﬁlipista que buscava municions a les cases del poble. El resultat
del registre va ser d’algunes cases saquejades i una de cremada: «Lo enemich
arriba a Begas y la entensió que portaba era que se pensaba que las monisions
estaban en esta vila, y se tingué la sort que al matí ya las na vian tretas, saquiaren algunas casas y també ne cramaren una y se’n tornaren».27
24 Vegeu l’aportació de Josep Campmany (2010), «La guerra de Successió al Baix Llobregat»
a Begues 1714, La guerra de Successió i les seves conseqüències, Barcelona, Quaderns de la
fundació Nous Horitzons, p. 18-33.
25 AHCB, Consell de Cent, Cartes comunes, 1BX-127.
26 Es tracta del capità Josep Badia, comandant d’una companyia de cavalleria que ell mateix va
formar i ﬁnançar a ﬁnals de juliol de 1713. Durant la campanya de 1713-1714 va lluitar als
voltants de Barcelona. Vegeu F. Xavier Hernàndez i Francesc Riart, Els exèrcits de Catalunya
(1713-1714), uniformes, equipaments, organització, Capellades: Rafael Dalmau, p. 200-201.
27 D’acord amb Josep Campmany, a Gavà es reprodueix el registre i saqueig del poble per
decomissar les municions.
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Figura 8. Carta del tinent coronel Calveria adreçada als consellers de la ciutat de Barcelona, el 29 d’agost de 1714 (AHCB, Consell de Cent, Cartes comunes, 1BX-127v)
La carta de Jeroni Calveria revela un seguit de qüestions que creiem útil destacar.28 L’existència d’una certa infraestructura d’aprovisionament marítim
per abastir Barcelona, situada entorn el massís del Garraf. El manteniment
d’una organització militar catalana a la zona d’Eramprunyà, que contrasta amb
l’aclaparadora superioritat borbònica. La implicació de la població amb els combatents catalans abocats a contínues fugides i reposicions tàctiques. Els mètodes expeditius que emprava el comandament borbònic amb qui gosava prestar
ajut als contendents catalans. El mateix saqueig de Begues i Gavà,29 mostra el
mètode de terra cremada que aplicava l’exèrcit ﬁlipista a les poblacions implicades en la causa catalana.
28 El tinent coronel Jeroni Calveria no consta en les llistes d’oﬁcials del bàndol català amb el
nom de pila de Jeroni. Però sí que existeix un tinent coronel de cavalleria anomenat Joan
Calveria, la qual cosa fa plausible la hipòtesi que l’autoanomenat Jeroni Calveria es tractés
de Joan Calveria, ajudant de camp d’Antoni de Villarroel i tinent coronel del Regiment de
Dragons-Cuirassers de Sant Miquel. El mateix que va comandar les tropes de cavalleria
en el combat de la Creu Coberta del mes de setembre de 1713: Santiago Albertí, L’Onze de
setembre, Sant Boi, p. 177-178. El tornem a trobar a Barcelona, el 6 setembre de 1714 com
ajudant d’Antoni Villarroel: Francesc Castellví, op. cit., vol, 4, p. 218.
29 D’acord amb Josep Campmany, a Gavà es reprodueix el registre i saqueig de la població per
decomissar les municions que els ﬁlipistes buscaven a Begues. Vegeu ACA, Reial Audiència,
Plets Civils, 28200.
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Subjecció i repressió
Els donatius a Felip V
Com en tants d’altres municipis catalans, una vegada ocupat el territori, i abans
d’acabar la guerra, entre novembre de 1713 i ﬁnals de 1715, les autoritats
borbòniques van exigir als jurats de Begues diverses aportacions monetàries,
destinades a ﬁnançar les despeses de guerra i el proveïment de l’exèrcit. Les
demandes de numerari, conegudes com a quinzenades, afectaven tot el teixit
econòmic, la xarxa municipal i la major part de la població catalanes, excepte
les persones i institucions que gaudien d’exempció. Entre d’altres demandes, el
10 d’octubre de 1714, el consell de guerra de Felip V demanava a Begues 756
lliures.
Poc mesos després va tornar a exigir 450 lliures en concepte d’allotjaments
d’oﬁcials, despeses per a la tropa i material per a l’exèrcit. A Begues tradicionalment les imposicions municipals es feien mitjançant cinc talls (tall major,
tall segon, tall terç, tall quart i tall de cambrer). Però els abundants donatius i
quinzenades van obligar el consell municipal de Begues a demanar permís per
repartir les aportacions dels beguetans en deu talls.30
Per a un municipi com Begues de 169 habitants censats,31 la quantitat dinerària
acumulada era pràcticament impossible de satisfer. Els representants municipals van intentar mostrar el seu desacord, però les autoritats van respondre
amb la detenció del batlle Josep Petit de mas Trabal.32
Solament hi havia una opció possible, pagar les quantitats requerides mitjançant l’endeutament del municipi. Des de gener de 1714 ﬁns a 1715, la universitat de Begues es reuneix periòdicament en consell general per tornar a

Figura 9. D’esquerra a dreta, les masies de la Clota i de Can Grau del Coll, propietat
de Josep Petit de la Clota i de Jaume Grau del Coll (CEB, 1899, 1929)
30 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Protocol d’Ignasi Teixidor (1715), ref. 909/10, f.
99v-102v.
31 F. Xabier Gual Remírez i Carles Millàs Castellví (1999), La població del Baix Llobregat a
l’època dels Àustria, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, p. 129.
32 Bondia; Solans, op. cit., p. 39.
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Figura 10. Fragment del plet interposat per Joan Roca contra la
universitat de Begues, on es consignen les quantitats de pensions
de censal degudes a diversos censalistes (AHPB, Fons Municipal,
UC 20, 08.08.1771)

endeutar el municipi mitjançant la creació i venda de diversos censals.33 Feia
servir un procediment semblant al dels subsidis demanats per Carles III els
anys 1709 i 1712. L’emissió de deute la van comprar alguns caps de casa locals
(Jaume Grau del Coll, Josep Petit de la Clota, Andreu Vendrell del Roure), persones d’altres poblacions i institucions religioses de Barcelona i Vilafranca del
Penedès.34 Les pensions anuals meritades es van repartir entre la municipalitat
i els beguetans.
Quatre dècades després, es posa en evidència que la universitat de Begues havia deixat de pagar 1.150 lliures de pensions de censals de les 2.656 lliures corresponents als donatius prestats a Felip V des de 1713. Un dels creditors, Joan
Antoni Roca, veí de Vilafranca, successor del censal comprat per la Comunitat de
Preveres de Vilafranca va interposar un plet contra el municipi per l’impagament
de pensions. Això va provocar la revisió del deute pendent i l’exigència del retorn
33 AHPB, Fons Municipal: UC 2. Protocols notarials de Domènec Sagau, rector de Begues.
Entre altres instruments notarials, conté les actes dels consells municipals celebrats a Begues entre els anys 1709 i 1714.
34 La universitat de Begues formà un llibre de comptes per registrar el pagament de les pensions als censalistes des de 1716 ﬁns 1744. (AHPB Fons municipal, UC 39).
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immediat de les pensions endarrerides a la resta de creditors. L’emergència del
cas obligava la municipalitat beguetana a cercar una solució per satisfer les
pensions degudes, que ﬁns al 1749 s’havien pagat amb grans diﬁcultats. El 6
de juliol de 1752, el consell de Begues disposava que cada propietari, durant un
període de 5 anys consecutius, diposités una quantitat acordada de blat en la
botiga municipal, i amb els guanys obtinguts de la seva venda, es pagués la lluïció dels censals i les pensions degudes.35 Els barons d’Eramprunyà van donar el
vistiplau a l’acord i avançaven, en concepte de gràcia, 121 lliures per lluir el censal pertanyent a la Comunitat de Preveres dels Sants Just i Pastor de Barcelona.
La fatiga dels deutors va provocar la suspensió de pagament d’alguns censals,
la qual cosa no feu més que agreujar el litigi amb els creditors i augmentar el
deute econòmic. Finalment, el 15 de juliol de 1764, els regidors de Begues decidien cancel·lar el deute originat el 1714. El termini de pagament el van programar a cinc anys, mitjançant aportacions de blat; però les males collites d’aquell
període van allargar el termini de lluïció dels censals ﬁns al 1772.36
Canvis en l’administració i govern municipals
Una vegada ﬁnalitzats els combats, es produí l’exili, presó i/o execució dels austriacistes més destacats. L’exèrcit borbònic es va erigir en amo i senyor de la població que va restar a les seves ordres en espera d’una nova ordenació jurídica.
El 16 de gener de 1716, Felip V signava el Decret de Nova Planta corresponent a
Catalunya que extingia les institucions de govern nacional i municipal i la resta
de dret públic català.37 Els municipis van rebre la nova legislació el 6 de juliol de
1717, Reglamento para el Govierno Político y Económico de los Pueblos.38 La normativa fa referència a les disposicions del Decret de Nova Planta que afecten els
municipis. Fins llavors s’havien prorrogat les ordres de les autoritats interines
nomenades en ﬁnalitzar la guerra. En la nova organització territorial i política,
Begues formava part del corregiment de Barcelona, depenia jeràrquicament del
corregidor i dels seus oﬁcials delegats, que estaven a les ordres del capità general de Catalunya, màxima autoritat política i militar del Principat.39
Les autoritats borbòniques havien d’assegurar el territori i subjectar la població,
per la qual cosa els senyors o barons jurisdiccionals, de suposada i/o provada
35 Vegeu els comptes de la botiga de Begues del període 1735-1778 a AHPB, Fons Municipal:
UC: 259 i UC: 260.
36 AHPB, Fons Municipal, UC 20. Plet interposat per Joan Antoni Roca, veí de Vilafranca del Penedès contra el comú de Begues, datat el 1771, per raó dels censals deguts des de 1714.
37 A Jaume Sobrequés Callicó (2011), L’Onze de setembre i Catalunya, guerra resistència i
repressió, Barcelona, Base, p. 129-140.
38 A Jaume Sobrequés Callicó (2011), L’Onze de setembre i Catalunya, guerra resistència i
repressió, Barcelona, Base, p. 129-140.
39 Josep Maria Torras Ribé (1983), Els municipis catalans de l’antic règim (1453-1808), Barcelona, Curial, p.157.
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ﬁdelitat, adscrits a territoris concrets, eren de gran utilitat per gestionar els càrrecs municipals i senyorials.40 A Begues, els barons d’Eramprunyà proposaven
a la Reial Audiència tres candidats anuals per ocupar les places de regidor i un
per exercir el càrrec de batlle senyorial. La Reial Audiència, després de donar el
vistiplau deﬁnitiu despatxava els nomenaments de les autoritats municipals. El
cost de la tramitació administrativa anava a càrrec de l’erari públic de Begues.41
L’organització municipal de Begues es va posar a les ordres del nou govern
borbònic de Catalunya. A més de complir les funcions que li eren pròpies, atenia
com podia les disposicions governatives del corregidor, les providències dels
ﬁscals de la Reial Audiència i els manaments dels oﬁcials de la Intendència General. Era el ﬁl conductor que garantia l’obediència a la nova legalitat borbònica: control d’armes, vigilància de camins, identiﬁcació d’insurrectes, cobrament
d’impostos, compliment de les disposicions del corregidor i, com veurem més
endavant, les assistències de tot tipus a l’exèrcit d’ocupació. Les reunions del
consell municipal es van continuar celebrant a la rectoria i al cementiri parroquial. El rector, com a notari públic de Begues, redactava, autenticava i custodiava les actes municipals i la resta de documents públics.42
El Reial Cadastre,43 una nova realitat impositiva
Un dels principals objectius de Felip V va ser la formació d’una nova ﬁscalitat
adreçada a Catalunya, en gran part orientada a mantenir el descomunal exèrcit
desplegat sobre el territori català. Després del donatiu de 1714 i ja formalitzat
el Decret de Nova Planta, es va començar a censar la població catalana per
tal de conﬁgurar els conceptes tributaris de l’impost del Reial Cadastre, ﬁgura
central de la nova política impositiva borbònica. A Catalunya el cadastre es va
fer efectiu a partir de 1716 ﬁns a 1845. A Begues es conserva gran part de la
documentació des de 1717 ﬁns a 1838.44
40 Els conﬁdents i informadors sovintejaven per tot Catalunya; l’objectiu era impedir que les
persones afectes al bàndol català ostentessin càrrecs en la nova administració borbònica.
Vegeu Josep Maria Torras Ribé (1983) op. cit., p. 138.
41 AHPB, Fons Municipal, sèrie 01.01. Consell municipal. Aplega els nomenaments de batlle,
regidor i clavari del període (1755-1790).
42 La notaria de Begues no deixarà d’exercir les seves funcions ﬁns a la publicació de la
Reial provisió de 29 de novembre de 1736, que prohibia als rectors i als notaris merament
apostòlics rebre contractes i altres escriptures. En endavant els rectors solament podien
autenticar testaments.
43 Per contextualitzar i analitzar el Reial Cadastre de Catalunya s’han consultat les obres
d’Agustí Alcoberro Pericay (2005), «El cadastre de Catalunya (1713-1845): de la imposició
a la fossilització», Pedralbes, revista d’història moderna, núm. 25, Barcelona. Josep Maria
Torras Ribé (2005), Felip V contra Catalunya, Capellades: Rafel Dalmau, p. 285-318. Joaquim
Albareda Salvadó, op. cit., p. 438-440.
44 La identiﬁcació dels objectes ﬁscals del cadastre de 1716 corria a càrrec dels municipis, la
qual cosa va produir inexactituds i fraus a moltes poblacions catalanes.
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En general se’l considerava un impost sobredimensionat per a l’època i especialment abusiu en relació amb el context de penúria econòmica que patia la població
després de la guerra. En les petites comunicats locals com Begues, la tramitació
del cadastre requeia sobre l’organització municipal, que s’encarregava de recaptar les quantitats assignades i lliurar-les a la Intendència General del Principat
de Catalunya.45 L’impost abraçava tres conceptes: el cadastre reial que afectava
tot tipus de ﬁnques urbanes i rústiques, les instal·lacions productives i les rendes atribuïdes; el cadastre industrial o ganancial que requeia sobre els rèdits
obtinguts de les activitats empresarials i dels emoluments de professions liberals; i l’anomenat cadastre personal, que afectava els sous i ingressos derivats
del treball assalariat, amb l’exempció de nobles, eclesiàstics i altres privilegiats.
La gestió del cadastre era exhaustiva i arribava a l’extrem d’identiﬁcar els habitants de cada casa per franges d’edat, sexe i estat civil.46 A Begues, com en altres
poblacions catalanes, es van formar relacions de persones en edat de treballar i
de propietats urbanes i rústiques, amb l’objectiu d’identiﬁcar els veïns i veriﬁcar
tots els immobles i ﬁnques del terme. En un document previ a la formació del cadastre, Pau Mercer i Josep Figueres, jurats de Begues, identiﬁcaven 42 homes de
més de 14 anys. I alhora, admetien que altres fonts quantiﬁcaven en 88 els homes
aptes per treballar. La diferència la justiﬁcaven per la carestia generalitzada.47
La difícil tramitació de l’impost requeia en el clavari municipal, encarregat de
gestionar els quaderns de comptes i aplicar els conceptes impositius en tres
pagaments anuals. La seva aplicació, però, va topar amb diﬁcultats de caire administratiu, car no era fàcil canviar el secular sistema impositiu vigent. A més,
la identiﬁcació dels objectes ﬁscals, la taxació i la concatenació de tots els conceptes requerien una gran dedicació per part de les autoritats i la col·laboració
de la població, cosa que estava lluny de produir-se. Una provisió reial del 3 de
març de 1718 emesa pel Consell de Castella i rebuda a Begues se’n fa ressò,
tot prohibint a les ciutats, viles i pobles de Catalunya recaptar impostos entre
els veïns de la forma que era costum abans de 1714, la qual cosa indica que va
costar estendre aquesta ﬁgura impositiva a tots els racons del país.48
La taula següent mostra els diferents conceptes de cadastre establerts a Mas
Trabal l’any 1735, una de les principals hisendes de Begues i el repartiment del
cost dels soldats de guàrdia:49

45 AHPB, Fons Municipal, Sèrie Comptes B02.02.01. recull els estats de comptes formats pel
comú de Begues i les referències dels conceptes tributaris del període 1680-1759.
46 AHPB, Fons Municipal, UC: 206.
47 AHPB, Fons Municipal, UC: 346. L’ocultació de dades, les inexactituds i els fraus es van
generalitzar durant el primer període d’implantació del cadastre.
48 AHPB, Fons Municipal, UC: 121.
49 AHPB, Fons municipal, UC: 136.
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Taula 1. Elaboració pròpia
Begues reclama un error en el cadastre
Begues no era una excepció en els problemes i irregularitats que va comportar la
recaptació del cadastre a tot Catalunya. En un memorial dirigit a l’autoritat competent, els regidors de Begues asseguraven que a causa d’un error de la comptadoria general, produït en el període que va de 1716 a 1721, els contribuents
beguetans havien ingressat al Reial Cadastre 12.885 rals d’ardits de més. Feien
constar que els pertocava pagar 5.853 rals cada any, quantitat exagerada, però
no la desorbitada suma de 8.012 rals de 1716, els 8.725 rals de 1717 o els 8.124
de 1720, motiu pel qual reclamaven l’abonament de 12.885 rals o un descompte
en propers pagaments. Exposaven que l’estat de misèria en què es trobaven els
beguetans els forçava a abandonar llurs cases, i això no afavoria els interessos de
la reial hisenda.50 No tenim notícia del retorn de la quantitat que van reclamar els
beguetans, però en els períodes ﬁscals posteriors es va normalitzar el pagament.
Els problemes apareguts en la confecció del primer cadastre de 1716 a Catalunya
van comportar la gradual professionalització dels tècnics que el formaven. El
1719 es va fer la primera revisió de la mà de l’intendent Rodrigo Caballero.
A mitjan segle, i després de diverses reformes, l’intendent José Contamina va
formar un equip de geòmetres professionals, entre els quals hi havia Mateu
Puig i Ferin, fuster de professió. És precisament l’autor d’una nova inspecció, recompte i mesurament de ﬁnques a tot Begues que mostra de forma detallada les
propietats i els seus detentors.51 La professionalització del cos format per geòmetres amb capacitat de resposta i aval tècnic va permetre obtenir uns millors
mesuraments, alhora que facilitava als municipis reclamar les inexactituds.52
50 AHPB, Fons Municipal, UC: 208.
51 «Catastro y nueva recanación del lugar y término de Begas, [...] en 17 de diciembre de
1759, por el geómatra de su majestat Mateu Puig [...]». Fons Can Sadurní: 08. Documentació
Aliena, UC: 422.
52 Jesús Burgueño Rivero (2009), Els geòmetres del cadastre de Catalunya, Cuadernos de geografía, núm. 86, Universitat de València, p. 2-9.
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Figura 11. Imprès del repartiment del cadastre de 1734 emès per Antonio de Sartine,
intendent general de Catalunya (AHPB, Fons Municipal, UC 133, 25.02.1734)
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Impost de la palla
Una altra contribució militar que a Begues es va fer efectiva durant quasi tot el
segle xviii va ser l’anomenat impost de la palla, destinat a mantenir els cossos
de cavalleria de l’exèrcit. Generalment, els transports de palla i farratge de Begues es dirigien als magatzems que l’exèrcit disposava a Sant Boi de Llobregat
i a la caserna de cavalleria de Martorell; altres es feien directament a les Drassanes de Barcelona o a la guarnició del Portal de l’Àngel de Barcelona. El primer
servei detectat és de 1719; Josep Fornaguera i Alòs, subdelegat d’Intendència,
anunciava al batlle i regidors de Begues el repartiment de palla anual per a
la guarnició de cavalleria de Barcelona.53 L’incompliment dels terminis de pagament (primer en espècie i a partir dels anys quaranta en monetari) sovint
se sancionava amb l’enviament de tropes a casa del deutor. Anys més tard, un
rebut de les autoritats esmenta:
«Sertiﬁcam y fem fe com tenim rebbut al magatsem de esta vila de Martorell,
dels senyors regidors de Vegas, dos-sens coranta y dos quintars y dos robas
de palla, que és la que tenian tacsada de orde del senyor intendent en lo any
1739 y part del any 1740. Y per ser així ho ﬁrmam en la vila de Martorell a 9
de maig de 1740».

L’any 1768 Begues encara feia un pagament monetari en concepte del transport
de palla als magatzems d’intendència de Martorell.54 El llarg període de compliment d’aquest impost indica la important presència de tropes sobre el territori.
Begues no és més que un reﬂex de la intensitat repressora i la magnitud de
l’ocupació militar que va patir tot el país.
Figura 12. El subdelegat
d’intendència
Josep Fornaguera ordena als regidors de
Begues el transport
de palla destinat a la
guarnició de cavalleria
de Barcelona (AHPB,
Fons Municipal, UC
320, 08.05.1719)

53 AHPB, Fons Municipal, UC: 323.
54 AHPB, Fons Municipal, UC: 342.
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Els assentaments comptables del clavari de Begues donen més informació,
si escau, en forma de llistats, quaderns i documents probatoris diversos. En
aquest sentit, les llibretes de despeses corrents del municipi de Begues reﬂecteixen les transaccions ordinàries de l’organització municipal.55 Si comparem
les despeses que ocasionaven al municipi el manteniment de la tropa, la gestió del cadastre i altres exaccions, amb la despesa corrent de Begues de l’any
1739,56 observem un fort component aliè al funcionament normal i quotidià d’un
municipi en època de pau. Si afegim els pagaments de les pensions dels censals
destinats a cobrir els donatius al servei reial i els censos prestats als barons,
ens trobem un municipi afectat per un dèﬁcit econòmic crònic, profundament
endeutat i amb una forta morositat.

Taula 2. Elaboració pròpia
Impost de la sal i altres exaccions
El cadastre i la palla no eren els únics impostos d’obligat compliment a Begues.
Entre altres exaccions i serveis cal destacar la tramitació de l’impost de la sal
que gravava el comerç i el consum obligatori d’aquest producte, monopolitzat per
l’Estat. A Begues es va exigir des de 1717 ﬁns a 1818. Una ordre impresa del 16
de juny de 1717 emesa per l’intendent general Josep Pedrajas, mana als jurats
de Begues l’obligatori compliment i consum de sal, la consignació de recepció i
el pagament del servei de correu.57 Francesc Castellví descriu així el nou impost:
«29 de octubre de 1715, se prohíbe la venta de sal que hasta aquel día en Cataluña no tenía impuesto ni derecho, y era a cada uno libre de comprar y vender a su
arbitrio… En las ciudades se designaron lugares para venderse a cuenta del rey
y en las demás villas y lugares se tasó la obligación que cada cabeza de familia
tomase una fanega de sal por año, con la obligación que los administradores
de los pueblos debían pagar por cuartales el importe, y caidos los plazos y no
pagada la suma se cobraba con la ejecución militar».58
55 AHPB, Fons municipal, Sèrie B02.02.01. Comptes (1680-1759).
56 AHPB, Fons Municipal, UC 43: [Llista dels gastos del terma se són fets lo any 1739].
57 AHPB, Fons Municipal: UC: 215. Vegeu més documents a la sèrie B02.03.03. Impost de la sal.
58 Francesc Castellví, op. cit., Vol. IV, p. 324-325.
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Figura 13. José Pedrajas
Pastor, intendent general
de Catalunya, comunica
al batlle i jurats de Begues
que facin avinent la quantitat de sal que hauran de
consumir en els propers dos
anys (AHPB, Fons Municipal, UC 215, 16.06.1717)

La nova organització ﬁscal va suposar la introducció d’altres pagaments obligatoris: paper segellat, fusellers per a la seguretat veïnal i vigilància de camins,
o el servei de correu oﬁcial o veredero. No es van eliminar, però, els talls extraordinaris municipals motivats per problemes inesperats com les pensions
de censals acumulades per atendre el serveis de Carles III des de 1712,59 i els
subsidis extraordinaris del període 1713-1715. Ni el pagament de les butlles de
la santa creuada o els tradicionals censos prestats als barons d’Eramprunyà.60
A tot això, cal afegir l’endeutament que havia causat el cadastre des de 1716 per
sostenir l’exèrcit. Però malauradament no s’acaben aquí els peatges que havien
de suportar els beguetans.
59 AHPB, Fons Municipal, 02.03.02. Talls extraordinaris.
60 AHPB, Fons Municipal: 02.03.03. Impost de la sal, 02.03.05. Butlla de la santa creuada,
02.03.06. Fiscalitat senyorial.
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Serveis personals: allotjaments, transports i material militar
Des de 1714 estan documentades les obligacions de Begues envers el militaritzat estat borbònic. Una decret de l’intendent José Patiño, de l’11 d’octubre,
palesa les exigències, extorsions i imposicions que havien de produir-se en endavant. Ordenava al batlle i als jurats de Begues, de fer efectius el proveïment
de llenya i la fabricació de 4.000 quintars de guix, per reconstruir els ediﬁcis
afectats per els estralls de la guerra.61
L’obligació de complir amb les dures imposicions ﬁscals, polítiques i militars de
les autoritats es tradueix en tot tipus de serveis personals: subministrament de
queviures a la tropa (llenya, menjar); proveïment de palla i farratge a l’exèrcit; fabricació de material militar per a les tropes aquarterades a Barcelona i Martorell
(mànecs, baranes, estaques i cintes per a les casernes i quarters de cavalleria i
artilleria); allotjament d’oﬁcialitat i tropa; prestació de serveis personals de missatgeria; cessió de carros i homes per al transport d’armes, bagatges i oﬁcials.
El servei directe a l’exèrcit, que es calcula que a tot Catalunya sobrepassava
amb escreix els 20.000 efectius de mitjana durant tot el segle xviii,62 es va convertir en quotidià per als beguetans. L’abundant documentació conservada a
l’AHPB i l’ample període que abasta així ho proven. En aquest sentit, el 10 de
juliol de 1717, Josep Fornaguera, subdelegat de l’intendent general de Catalunya, per necessitat del servei d’artilleria, manava al batlle i regidors de Begues,
la fabricació de 1.100 mànecs d’alzina o roure dels que es fan per les aixades i

Figura 14. El subdelegat de l’intendent general mana al batlle i regidors de Begues
carregar i transportar 170 estaques al Portal de l’Àngel de Barcelona (AHCB, Fons
Municipal, UC 317, 19.01.1719).
61 Bondia; Solans, op. cit., p. 41.
62 Josep Maria Torras Ribé (2005), op. cit., p. 246.
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càvecs.63 Onze dies més tard, Fornaguera ordenava al batlle i jurats de Begues
un subministrament de llenya a la guarnició militar de Barcelona.64 L’any 1718
Fornaguera va demanar un servei per pagar les despeses de serrar i fabricar
400 cintes per a la guarnició militar de Barcelona.65
Un altre servei recorrent era el de transport o bagatge, prestació essencial per
garantir el subministrament logístic a magatzems i quarters militars. En aquest
sentit, el mateix subdelegat d’intendència ordena al batlle i als regidors de Begues que lliurin deu carros grans per transportar a Barcelona l’equipatge dels
oﬁcials de la Reial Guàrdia Valona,66 cos d’elit de l’exèrcit espanyol que havia
participat en el setge de Barcelona de 1714.67 Com era habitual, el subdelegat
amenaçava els regidors de Begues amb allotjaments de soldats en cas de no ferse efectiu el servei. Els beguetans van seguir prestant serveis militars i allotjaments per a la tropa ﬁns ben entrat el segle xviii, els darrers són de l’any 1745.68
Begues zona de guerrillers
Conﬂicte, guerrilla i repressió
La caiguda de Barcelona i del Castell de Cardona el 1714 i la de Mallorca el
1715 van signiﬁcar la ﬁ de la resistència militar organitzada i la dispersió de
la classe política que li donava suport. Algunes partides de guerrillers irreductibles encara van seguir els combats en escadusseres incursions en zones de
muntanya. El terme de Begues era un dels àmbits on proliferaven grups armats
que no acceptaven la derrota. Per tal de combatre’ls, les autoritats van desplegar l’exèrcit amb l’objectiu d’apaivagar qualsevol principi de revolta. En aquest
sentit, el 15 d’agost de 1717, l’intendent Josep Pedraja a través del seu delegat
Josep Fornaguera, ordenava als representants municipals de Begues el lliurament de 6.323 reals en concepte de cadastre, destinats a mantenir i proveir
l’exèrcit desplegat sobre el territori. En cas de no complir els terminis de pagament estipulats proclamava:
«Eix terme experimentarà lo vigor de presons en las persones de vostres excelèncias y altres execussions per los ministres que estan destinats, y discresions per medi de diferents partidas que se destinaran de tropas del real exèrcit
per a ocupar los poblats omissos, menjant y bevent a gastos de sos naturals».69
63 AHPB, Fons Municipal, UC: 309.
64 AHPB, Fons Municipal, UC: 311.
65 AHPB, Fons Municipal, UC: 312, UC: 123.
66 AHPB, Fons Municipal, UC 311. Vegeu també les UC 312-315.
67 Pedro Luis Pérez Frías (2003), «Unidades extranjeras en el ejército borbónico español del
siglo xviii», Los extranjeros en la España moderna, Màlaga, p. 631-632.
68 Vegeu AHPB Fons Municipal, UC: 332-UC:337.
69 AHPB, Fons Municipal, UC 119.
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Figura 15. Ordre dirigida al batlle i jurats de Begues perquè carreguin i transportin
mànecs de fusta a la guarnició de les Drassanes de Barcelona (AHPB, Fons Municipal, UC 310, 18.07.1717)
Disposem d’evidències clares del desplegament d’efectius militars a la zona de
Begues i dades dels múltiples serveis de suport que demanaven les autoritats:
allotjament i manteniment dels soldats, abastiment de palla i farratge per als
cavalls, fabricació de material militar per a l’artilleria, i transports de tot tipus de
material.70 Tot plegat estableix els principis bàsics d’ocupació i subjecció, destinats a atemorir la població i impedir qualsevol tipus d’aixecament popular.
Guerra de la quàdruple aliança
Un nou conﬂicte europeu esclata quatre anys després de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714. La política territorial revisionista del tractat
d’Utrecht que posava en pràctica Felip V i el seu assessor el cardenal Julio Alberoni és en l’origen del conﬂicte. La intenció borbònica d’erigir-se en la casa reial
dominant a Europa i de mantenir a ratlla l’expansionisme austríac, va moure Felip V a recuperar Sicília i Sardenya, antics territoris de la Corona d’Aragó, cedits
en el tractat d’Utrecht al duc de Savoia.
Entre 1718 i 1720, la guerra es va desenvolupar en diversos fronts. França, antiga aliada d’Espanya en la guerra de Successió, esdevenia companya d’armes
d’Àustria, Gran Bretanya i els Països Baixos. El context internacional torna a ser
70 AHPB, Fons Municipal, Sèrie Allotjaments, bagatges... B 05.01.
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Figura 16. Josep Lleonart, batlle de Martorell,
certifica que els regidors
de Begues han pagat les
despeses de serrar fusta
per construir unes baranes
per a la guarnició (AHPB,
Fons Municipal, UC 319,
02.05.1719)

favorable a les aspiracions dels austriacistes catalans que van restar a Catalunya. La guerrilla, no desapareguda totalment des de la ﬁ de la guerra de Successió, va reprendre l’activitat esperonada en una pretesa tornada de Carles III, en la
recuperació de les institucions d’autogovern catalanes i en l’abolició de l’impost
del cadastre. L’acceptació de les condicions de la Quàdruple Aliança per part de
Felip V, el gener de 1720, abocava als francesos a retirar-se de Catalunya i abandonar a la seva sort els voluntaris catalans. Durant l’any 1720 el declivi de l’activitat
guerrillera va ser constant. Algunes partides cada cop més fraccionades van
continuar una lluita agònica que els durà a la seva total desaparició en pocs anys.
Begues no va ser aliena al conﬂicte; una vegada més les muntanyes que envolten
la població van servir d’amagatall a les partides de voluntaris. Durant l’any 1719
coneixem diverses iniciatives governamentals destinades a combatre la guerrilla que afectaven la vida, el treball i el patrimoni dels beguetans. El subdelegat
del superintendent general, Josep Fornaguera, les executava amb autoritarisme i crueltat. El 19 de gener de 1719, manava al batlle i regidors de Begues el
subministrament i càrrega de 170 estaques, i altres estris a Vallirana amb destí
al Portal de l’Àngel de Barcelona.71 El 10 de març, amb to amenaçador, ordenava
enviar a casa seva tres bagatges (carros) per carregar mercaderia sense especiﬁcar el lloc de destí, en clara desconﬁança envers les autoritats beguetanes:
«Diumenge 12 del corrent mes antas de la punta del sol vindran en esta vila (Sant
Boi) y en ma casa, tres bagatges mayors ab bastant […], y vindran ab provisió per
dos dies. Que deven anar a carregar […] en lo paratge ahont sels ordenarà. Que lo
dilluns a la nit seran rehunits en sas casas. Y essent de suma importància al Real
Servey esta diligència, seran vostres mercès apremiats rigorosament en cas de
omissió. Sant Boy, mars, 10 de 1719».72
71 AHPB, Fons Municipal, UC: 317.
72 AHPB, Fons Municipal, UC: 318.
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El 27 de març el marquès de Castel Rodrigo, capità general de Catalunya i màxima autoritat política del Principat, comunicava al batlle de Begues la prohibició,
adreçada als veïns, d’absentar-se del poble més de vint-i-quatre hores seguides, sense disposar de permís.73 Era una ordre clarament comminatòria destinada a atemorir una vegada més la població que a parer de les autoritats era
l’origen dels problemes d’ordre públic i militar.
A la tardor de 1719, l’activitat guerrillera anava en augment, per la qual cosa el
30 d’octubre el comandant de la plaça de Martorell, demanava la compareixença
dels batlles i regidors de Sant Andreu de la Barca, Corbera de Llobregat, Vallirana i Begues, zona d’orograﬁa complicada i per tant de difícil control militar.74
En aquest període, el número de guerrillers a la comarca es multiplica, i això
va compel·lir les autoritats a reclutar homes per enviar-los a la zona més conﬂictiva situada a Sant Boi. En conseqüència els revoltats van cercar abric en les
muntanyes properes de Montbaig i Garraf, i alguns es van dirigir a Begues.75
El 30 de desembre, pocs dies abans de la seva mort a mans de la guerrilla, Fornaguera, actiu ﬁlipista en el setge de Barcelona, notiﬁcava al comú de Begues
l’obligatorietat de pagar el manteniment d’un alferes i deu soldats de la seva
escorta que s’allotjaven a Sant Boi de Llobregat.76 Al tombant de 1720 el trobem
a Sant Boi, escortat per 50 soldats de cavalleria, cobrant l’impost de la palla i la
llenya que devien els municipis de la zona del Llobregat.
La resposta dels pobles propers a Sant Boi, entre ells Begues, al pes dels allotjaments, el cobrament del cadastre i de l’impost de la palla, no es va fer esperar.
La guerrilla molt activa a la zona el va localitzar i matar a casa seva durant la
matinada del 16 de gener. En el mateix encontre també van morir el seu nebot i
15 soldats de l’escorta.77
Les autoritats van respondre enèrgicament amb l’enviament de tropes comandades per l’alcalde major. L’objectiu era represaliar i capturar els presumptes
150 sediciosos autors de les accions guerrilleres de la zona, la majoria naturals
de Sant Boi i dels pobles de la rodalia.
El 15 de maig el batlle i regidors de Begues rebien ordres d’aprovisionar el Regiment de Dragons de Bèlgica que, sota el comandament del marquès de Castel
Rodrigo, controlava la zona del Llobregat.78 Els presoners capturats en la batuda
van ser jutjats en la sala del criminal i un d’ells era Josep Romagosa, veí de
73 Arxiu Can Romagosa, Vegeu Vicente Medina Vicioso, op. cit., p. 151.
74 AHPB, Fons Municipal, UC: 327.
75 Jaume Codina Vilà (1986), «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», a Guerrilles al Baix Llobregat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 139.
76 AHPB, Fons Municipal, UC: 328.
77 Jaume Codina, op. cit., p.133-137, exposa els fets que van portar a la mort de Josep Fornaguera, el seu nebot i part de l’escorta que el protegia.
78 AHPB: Fons Municipal, UC: 83.
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Figura 17. Rebut del
pagament mensual
de l’ajuntament de
Begues per al manteniment dels Mossos
d’esquadra del Batlle
de Valls (AHPB, Fons
Municipal, UC 282,
26.09.1745)

Begues, alliberat poc després pel seu baix nivell d’implicació i per la intercessió
dels barons d’Eramprunyà.79 La mateixa crònica dóna notícia que a partir d’abril
de 1720 les muntanyes de Begues van ser lloc d’actuació del sometent, creat
per perseguir les partides de guerrillers.
El sometent de Sant Boi estava format per 90 homes a les ordres de Josep Parellada de la Buiga, segons la font citada per Jaume Codina: «Sempre anaban
per la montanyas de Begas posan sentinellas per los turons perseguin los voluntaris o carrasquets».80
Una altra mesura defensiva important de les autoritats va ser la protecció dels
2.000 municipis que hi havia a Catalunya, per això el govern va crear les anomenades esquadres, armades i mantingudes pels municipis, mitjançant l’impost
del cadastre. La seva missió era perseguir els sediciosos, assegurar les comunicacions de tot Catalunya i els combois que hi transitaven.
És així com neix, entre d’altres esquadres, l’anomenada esquadra del Batlle de
Valls que dóna lloc als coneguts Mossos d’Esquadra del Batlle de Valls. A Begues es conserven els rebuts que pagava el municipi per al manteniment dels
fusellers de les esquadres a partir de 1728 ﬁns a 1783.81
Fins als anys trenta, les esquadres encara conservaven atribucions repressives
contra les partides de guerrillers que romanien actives en algunes zones de
muntanya.82
79 Vegeu Jaume Codina, op. cit., p. 137. També referencien el mateix cas Solans i Bondia, op.
cit., p. 40, i Vicente Medina Vicioso, op.cit., p. 15.
80 Jaume Codina utilitza els manuscrits de Magí Castells i Comas (1798-1874), pagès de Sant
Boi, en el seu estudi «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», p. 137.
81 AHPB, Fons Municipal, sèrie B04.01. Esquadra de mossos del batlle de Valls.
82 Joan Papell Tardiu (1999), L’origen dels mossos d’esquadra (1999), Barcelona, Pagès.
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Figura 18. Barraques com la del Meliton a mas Roig, havien de ser enderrocades
segons les ordres del corregidor, per ser recer dels voluntaris catalans (CEB, 2011)
Lliurament d’armes als regidors de Begues
Per combatre la guerrilla i els seus col·laboradors i encobridors, la Reial Audiència de Catalunya, presidida per Salvador Prats i Matas, va deﬁnir una sèrie
d’actuacions d’obligat compliment en el corregiment de Barcelona. Per gestionar-les l’administració corregimental barcelonina va formar un expedient anomenat Quaderno de las obligaciones ﬁrmadas por los bayles y regidores de los
lugares del corregimiento de Barcelona por razón de las armas que se les han
entregado. Registro de todo lo correspondiente del lugar de Barcelona de los años
1720, 1721, 1722 y hasta julio de 1723.83
Les resolucions que conté aquest conjunt documental es basen en el control
governamental de les armes lliurades als municipis per combatre la guerrilla,
entre 1720 i 1723: convocar batlles i regidors, formar registres d’armament i
munició entregats, repartir les armes entre les persones afectes, batlles, regidors… Les llistes mostren el nombre i tipus d’armes i els noms dels receptors
(batlles, regidors i persones de conﬁança). A Begues les van rebre Jaume Romagosa, batlle, Josep Petit de la Clota i Josep Vendrell de l’Alzina, regidors. Un
any més tard, el 17 de gener de 1721, es tramitava una nova declaració. La mida
i la importància dels municipis és indicador de la quantitat d’armes rebudes:
Begues deu, Gavà quinze, Castelldefels deu, Sant Boi de Llobregat vint-i-cinc,
Sant Climent de Llobregat deu, Viladecans quinze, Torrelles de Llobregat sis i
Sant Vicenç dels Horts quinze.
83 AHCB, Arxiu del Veguer, Armes, exèrcit, policia, XXXV-3 (1720-1721).
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Les decisions de la Reial Audiència comportaven altres disposicions que executava Josep Francesc d’Alòs i Rius, alcalde major del corregiment de Barcelona i
assessor de la Superintendència de Catalunya, datades el 22 de gener de 1721.84
Una de les més emblemàtiques tenia per objectiu eliminar qualsevol habitacle que
pogués servir d’abric als voluntaris, per la qual cosa va donar ordre d’enderrocar
les barraques i coves construïdes dins les muntanyes, boscos i llocs solitaris,
excepte les pletes dels pastors de Gavà, Castelldefels, Viladecans, Begues... El
26 de gener, l’algutzir Francesc Cortada transmetia les provisions als pobles de
la seva jurisdicció, entre els quals hi havia Begues. Poc després, Ramon Sadurní, batlle de Begues, va respondre que en tot el territori no existia cova ni barraca alguna per demolir. Les conveniències econòmiques i de propietat devien
pesar en aquesta declaració, perquè les coves i barraques de pedra seca eren
comunes en aquesta zona, com ho demostren alguns testaments d’infectats per
pesta bubònica de mitjan segle xvii fets dins d’aquestes construccions rurals.85
L’informe de l’algutzir Cortada va més enllà, car recull altres declaracions del
batlle de Begues en referència a la inexistència de desperfectes i danys produïts
en propietats, l’absència de persones autoritzades a portar espasa i la mancança de fàbriques d’armes de foc i de pólvora. El batlle reconeixia no saber de
ningú que hagués cobrat emoluments per perseguir a facinerosos, la qual cosa
pressuposa el poc grau d’afecció a la causa governamental. Finalment informava que no hi havia cap beguetà franc d’allotjament de soldats, fet indicatiu de la
generalització de les normes coercitives contra la població.
La identiﬁcació i la persecució dels voluntaris fugitius es va reforçar mitjançant
interrogatoris a les seves famílies. Els batlles i regidors del corregiment van ser
comminats, sota pena de càstig, a identiﬁcar els veïns fugits a França. Fins i tot,
es va obligar les esposes i ﬁlls de refugiats a França a delatar els seus marits i
pares, sospitosos d’haver participat en les passades turbulències.
Francesco Pio di Savoia Moura Corterreal Moncada, marquès de Castel Rodrigo
i capità general de Catalunya, el 21 de juny de 1721, emetia un ban en resposta
a una súplica de perdó dels guerrillers més signiﬁcats que van seguir Pere Joan
Barceló, àlies Carrasclet, principal líder de la revolta. Entre els noms de la llista
hi ﬁguren l’hereu Figueres,86 i un tal Truoy (possiblement del mas Trullols), amb84 Vegeu la biograﬁa d’aquest personatge i de la seva família estudiada per Milagros Ángeles
Pérez Samper (1982), «La familia Alós. Una dinastía catalana al servicio del estado (siglo
xviii)», Coloquio sobre la alta administración española en el siglo XVIII, Madrid: Cuadernos de
investigación histórica, 6, Fundación Universitaria Española, p. 195-240.
85 AHPB, Fons Parroquial, UC: 1551. Vegeu Víctor Mata I VENTURA (2012), Arquitectura-Paisaje-Arte Programa para la protección del patrimonio y la artialización del paisaje de piedra
en seco del municipio de Begues, Centro de Arte y Naturaleza, Osca, p. 19-20, ww.cdan.info/
web/Boletines/1212/_private /Programa Arquitectura Paisaje-Arte.pdfpp.
86 Segurament es tracta d’Antoni Figueres, casat amb Maria Nicolau l’11 d’abril de 1722
(AHPB, Fons Parroquial, UC: 2319). L’any 1716 era jurat municipal i com a tal certiﬁcava que
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Figura 19. Can Figueres de Begues, residència d’Antoni Figueres, jurat de Begues el
1716 i actiu carrasclet en el període 1719-1721 (CEB, 1913)
dós veïns de Begues. Els implicats havien de comparèixer 10 dies després de la
publicació de l’edicte davant la Reial Sala del Criminal de la Reial Audiència, per
donar raó del delicte de lesa majestat i altres il·legalitats.
El seguiment, captura, submissió i càstig que proposava el marquès de Castel
Rodrigo, cap d’operacions governamentals a Catalunya, va arribar a l’extrem
insospitat de voler enderrocar totes les masies del camp català per no servir
d’amagatall als guerrillers, també proposava multiplicar les penes físiques als
presoners, etc. Unes mesures que no es van aplicar perquè el Consell de Castella
les va considerar inoportunes i inhumanes per la seva desproporció i crueltat.
Les ordres trameses per la Reial Audiència i la Capitania General contra la guerrilla arribaven a tots els racons de Catalunya a través d’una estructurada jerarquia de poder que anava de dalt a baix: Reial Audiència de Catalunya i Capitania
General de Catalunya, malgrat els seus problemes competencials;87 en un graó
més baix els corregidors i els seus oﬁcials i algutzirs, batlles reials o senyorials;
ﬁnalment els càrrecs municipals, darrera baula de l’entramat de poder.
a Begues hi vivien 47 homes de 14 a 60 anys. (AHPB, Fons Municipal, UC 346).
87 Sebastià Solé Cot (2008), El gobierno del principado de Cataluña por el Capitán General y la
Real Audiencia —el Real Acuerdo— bajo el régimen de nueva planta (1716-1808), Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra, p. 147-176.
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Conclusions
L’abundant documentació que es conserva del període posterior a 1714 ﬁns a
principis del segle xix fa del Fons Municipal de l’Arxiu Parroquial de Begues un
repositori documental ineludible per estudiar un dels períodes més transcendentals de la història de Catalunya, en una petita població com Begues, situada
al sud de la ciutat de Barcelona a la comarca del Baix Llobregat. És un patrimoni
documental únic, la majoria de caire econòmic, que il·lustra la política de repressió seguida per Felip V contra Begues i els beguetans. La informació que expressen els documents precisa les xifres de l’espoli ﬁscal, mostra els instruments
polítics, militars i econòmics que esgrimeix l’Estat per constrènyer la població,
alhora que evidencia les coercions, les amenaces i els mètodes expeditius del
nou poder constituït per portar a terme les seves polítiques.
L’anàlisi de la documentació, la majoria inèdita, i la interpretació de les fonts
bibliogràﬁques permet acostar la participació de Begues en el darrer tram de
guerra i el període posterior. Els resultats obtinguts ajuden a comprendre
l’afectació del conﬂicte sobre Begues, ensems el marc territorial que l’envolta,
així com la seva implicació en la defensa de Barcelona i la connexió amb circumstàncies i successos ocorreguts en altres municipis de la zona del Llobregat i Garraf, en el període que va de 1709 ﬁns al darrer terç del segle xviii.
La situació de Begues a pocs quilòmetres de Barcelona, la complicada orograﬁa del terreny i l’existència del camí ral que va de Barcelona a Vilafranca del
Penedès, fa del seu terme un punt immillorable per a l’actuació de les tropes
catalanes en el darrer tram de guerra i per a l’acció guerrillera ﬁns ben entrada
la segona dècada del segle xviii.
La repressió exercida per l’exèrcit ﬁlipista en els territoris que dominava era
utilitzada pel bàndol ﬁlipista per desgastar psicològicament la població catalana, majoritàriament favorable a la causa austriacista. Això permet entendre
l’estat d’efervescència social i exaltació política que es vivia a Begues el 1709. El
mateix any que la universitat de Begues comença a endeutar-se per complir les
primeres aportacions a Carles III per fer front a les despeses de guerra aliades.
Des del mes de juliol de 1713, Begues es transforma en escenari de guerra i
participa en la lluita armada contra el bàndol ﬁlipista, amb l’aportació d’homes
i amb el suport logístic prestat per la població. En els darrers dies del setge de
Barcelona, el terme municipal esdevé zona d’aprovisionament militar del bàndol català, per la qual cosa, entre el 28 i 29 d’agost de 1714, l’exèrcit ﬁlipista
saqueja i crema algunes cases de Begues.
La nova organització de govern i les formes ﬁscals que preveia el Decret de
Nova Planta per mantenir l’exèrcit d’ocupació cauen com una llosa sobre Begues durant tot el segle xviii: ﬁscalitat (cadastre, palla, sal, paper segellat…),
serveis militars (allotjaments, transports, fabricació de material…), endeutament desencadenat per els donatius pecuniaris destinats al sosteniment de la
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guerra i supeditació a un nou entramat de poder. Amb tot, es mantenen les formes impositives tradicionals i les prestacions senyorials.
Per tot plegat, durant gran part de la centúria, més de la meitat de la despesa municipal de Begues es destina a fer front a la repressió econòmica en concepte de
deute de guerra. Aquest fet va provocar un endarreriment econòmic endèmic que
solament comença a canviar amb l’expansió de la vinya el darrer terç del segle xviii.
La guerra de la quàdruple aliança va incrementar l’activitat guerrillera, fet que
va comportar l’augment de tropes governamentals i una forta repressió contra
els voluntaris catalans que lluitaven de nou contra Felip V. El sometent que es
forma per acabar amb els revoltats o carrasclets a la zona del Baix Llobregat
mostra ﬁns a quin punt Begues era zona d’operacions de la guerrilla i de desplegament de l’exèrcit. Ho referma l’existència de beguetans en les llistes dels
carrasclets més signiﬁcats i buscats a tot Catalunya, el lliurament d’armes al
batlle i regidors de Begues i les mesures coercitives i repressores del corregidor per combatre els revoltats de la zona del Llobregat.
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El fons Barraquer de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
700 anys de genealogia i patrimoni
Carles Serret i Bernús, Arxiu de Sant Boi de Llobregat i Roger Mirabent i Zenón,
historiador
La recuperació d’un arxiu singular
«Respondo al contenido de su carta, y aunque no puedo con toda individuación
por no poder explicar todas las circunstancias, por haber pasado 12 años, y asimismo al ingreso de las armas en esta ciudad los de mi casa, hallándome con
una grave herida en la cama, poseídos del miedo, quemaron todos mis papeles
(que lo sentí inﬁnito), donde tenía todos los hechos más principales que habían
ocurrido; pero, no obstante, brevemente y con toda verdad diré las voces y opiniones de qué se originaron»

Amb aquestes paraules contingudes a la carta adreçada, a Viena el 1728, a Francesc Castellví, Rafael Casanova i Comes, el darrer Conseller en Cap de la ciutat
de Barcelona el 1713-1714, deixava constància d’una altra de les conseqüències de qualsevol conﬂicte bèl·lic: la desaparició de valuosa documentació, en
aquest cas de la seva, personal i privada i que, per força, havia de contenir un
material preciós, insubstituïble, per a la recuperació de la història i de l’epopeia
del setge de Barcelona. Calia garantir, però, la seguretat de terceres persones i
l’anonimat de possibles informadors que s’havien compromès —en major o menor grau— amb la causa catalana. Perquè Casanova, per lògica, havia de tenir
sobretot cartes de gent d’arreu del país, de representants catalans destacats a
les diverses corts de les potències aliades europees i, per què no, ﬁns i tot de
gent del bàndol contrari. Això no deixa de ser una mera especulació, plausible,
però especulació al cap i a la ﬁ.
Sí que sabem, del cert, que aquella acció «de seguretat» ens ha privat de
conèixer, de primera mà, aspectes i detalls de la fase ﬁnal del setge i, sobretot,
del paper directe del Conseller i Cap de la Coronela en els més variats aspectes
de la gestió d’una ciutat com Barcelona i tant des d’una òptica quotidiana, com
de l’extraordinària que comportava l’existència d’un setge —mantingut per 14
mesos—, amb el seu impacte sobre tots els ordres ciutadans: defensa exterior,
seguretat interna, organització militar, sanitat, abastament… Però també ens ha
privat de conèixer moltes coses de la biograﬁa de Casanova i, especialment, aquella visió directa, pròpia, que només podia tenir ell, sobre els esdeveniments que li
va tocar viure i protagonitzar, des de primera línia, i que podien permetre un acostament més precís, més enllà de l’acumulació de dates, dades i fets generals, tot
permetent endinsar-nos en les reﬂexions, valoracions i psicologia del personatge.
La Renaixença, des dels seus inicis, s’havia ﬁxat en Casanova, però la historiograﬁa romàntica va trobar-se amb les limitacions i restriccions pròpies del moment: arxius poc o gens organitzats, nombrosa documentació pública d’accés
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restringit o inabastable, fons patrimonials desapareguts i una ciència històrica,
ben bé a les beceroles, amb un aparell crític inexistent o molt poc desenvolupat.
Tant Víctor Balaguer, com el prevere Mateu Bruguera, com Salvador Sanpere,
van aportar dades i van saber aproﬁtar, molt i molt bé, la ingent tasca desenvolupada pel capità de la Coronela Francesc Castellví i Obando i recollida a les
Narraciones històricas.1 Però no van aprofundir el coneixement del personatge
—tampoc era l’objectiu de les seves recerques— en no poder accedir a la documentació de caràcter personal. De fet, els principals dubtes i polèmiques vuitcentistes al voltant de la ﬁgura de Casanova van quedar circumscrits a si s’havia
d’escriure Rafael Casanova o Rafael de Casanova i si el Conseller havia mort, o
no, als combats de l’Onze de Setembre de 1714. Curiosament, a dia d’avui, tot i
haver-se avançat de forma notable en el coneixement històric del personatge,
encara hi ha qui s’entesta —per rutina, mandra o manca d’ informació— a mantenir-les vives, juntament amb d’altres de major calibre.
Fou l’any 1912, coincidint amb la diada de l’Onze de Setembre, quan es publicava
la primera biograﬁa de Rafael Casanova, de la mà de l’historiador Josep Rafael
Carreras i Bulbena. Aquest va interessar-se per la documentació conservada,
pública i privada, i va entrar en contacte amb els diversos arxius eclesiàstics de
les poblacions on s’havia desenvolupat la vida del personatge (Moià, Barcelona
i Sant Boi de Llobregat) i va poder accedir a documentació familiar que li va
facilitar Ildefons de Casanova, descendent de Francesc, germà gran de Rafael
Casanova. Carreras, en menys de 20 pàgines, presentava un notable conjunt de
dades inèdites que ﬁxaven el personatge justament a les portes de la commemoració del segon centenari de l’Onze de Setembre de 1714. Es consolidava una
visió del personatge que, treballs posteriors, i ﬁns a la guerra civil, només van
matisar o ratiﬁcar, sense incrementar-ne, però, el bagatge informatiu.
Una nova i valenta aportació es presentava de la mà de l’historiador i editor
Santiago Albertí el 1964, tot rescatant el personatge i símbol de les catacumbes
en què l’havia reclòs la dictadura franquista, en una altra simbòlica commemoració, el 250è aniversari dels fets de 1714. Amb la recuperació democràtica Manuel Cruells, Joan Crexell, Salvador Riera i altres, s’interessaven per Casanova,
però topaven amb el mateix escull, la manca de nova documentació primària.2
Finalment, l’any 1996 apareixia el treball biogràﬁc Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, on es pogué fer un recull sistemàtic de tot el que es coneixia del
personatge i on s’informava de l’existència d’un arxiu, en mans de la família
Barraquer, hereva del patrimoni de les nissagues Bosch i Casanova, a partir del
matrimoni de la darrera descendent del Conseller, la seva besnéta Maria Lluïsa Casanova i Compte (1783-1824), amb Josep Antoni Barraquer i de Llauder
(1781-1848), membre d’una nissaga de militars, advocats i polítics, originaris de
1 «El coneixement limitat d’un mite. Un estat de la qüestió» a Serret (1996), p. 13-18.
2 «Bibliograﬁa» a Serret (1996), p. 163-168.
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Figura 1. L’antiga propietat de la família
Bosch, avui coneguda per «Can Barraquer»,
acull el Museu de Sant Boi de Llobregat. Foto:
Carles Serret i Bernús

les comarques gironines. Maria Lluïsa havia mort el 1824 sense descendència
(va tenir un únic ﬁll, Benet, mort al poc temps de néixer), i tot el patrimoni santboià (cases, terres i documentació) va passar a mans del marit, tot complementant l’imposant patrimoni dels Barraquer.
L’arxiu, si més no una part d’ell, sabem que havia estat dipositat a la casa familiar
de Sant Boi i que l’historiador Carles Martí i Vilà (1898-1987) hi va tenir accés i el
va emprar en diversos treballs, tot conceptuant-lo com d’un gran interès.3 Fins
i tot va arribar a escriure que l’arxiu privat dels Barraquer era «potser un dels
millors de Catalunya, format per vàries generacions de sacerdots i de lletrats».4
L’any 1996 s’havia produït un altre fet signiﬁcatiu, després d’anys de reivindicació ciutadana i d’un llarg procés d’expropiació que —ﬁnalment— acabà amb
un acord de compra-venda amigable, l’antiga casa Bosch, ara coneguda com
Can Barraquer, passava a mans municipals per tal de destinar-la a Museu de
la ciutat de Sant Boi de Llobregat. Tot i que la voluntat ciutadana havia intentat
vincular la compra de l’immoble a la recuperació de l’arxiu, aquesta simbiosi
no va ser possible. Però, que en sabíem de l’Arxiu?, com és que en Carles Martí
l’havia treballat?, en quin moment se n’havia perdut el rastre?
L’any 1936, en esclatar la guerra i després de les conﬁscacions i saqueigs que
es produïren en diversos ediﬁcis de la vila, el consistori santboià va optar per
recollir bona part del patrimoni moble què —per les més diverses causes— els
seus propietaris havien deixat desprotegit —o bé els havia estat requisat— i el
3 «El refugi de la història» a Serret (1989), p. 21-24.
4 Vegeu «Antecedents d’història santboiana» a MARTÍ (1952), p. 3-10 i Martí, Carles (1959),
«Agraïment». Revista Vida Samboyana [Sant Boi de Llobregat], número 49 (desembre), p. 7.
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concentraren a la casa de la família Font, a la rambla de Sant Boi que, curiosament i des de 1913, estava dedicada a la ﬁgura de Rafael Casanova. Aquesta
tasca es dugué a terme per Baldiri Déu i Priu (secretari municipal) qui comptà
amb la col·laboració del prestigiós acadèmic Jordi Rubió i Balaguer, un personatge amb forts lligams amb aquesta població. Acabada la guerra el doctor
Jordi Rubió i el senyor Carles Martí emprengueren les tasques d’identiﬁcació
i reintegració d’aquest patrimoni a les legítimes famílies propietàries. Un dels
lots més importants procedia de Can Bosch-Can Barraquer i fou gràcies a aquells
treballs de classiﬁcació que Martí va poder prendre diverses anotacions que va
anar emprant, els anys a venir, i l’ajudaren a complementar la seva vasta obra
històrica i literària. Un major detall sobre l’arxiu el trobem a l’esborrany d’un
article, inèdit, conservat a les notes de treball que deixà a la seva mort:
«Des del segle xvi s’aplegà una bona i copiosa documentació que anà formant un veritable Arxiu de gran valor per la vila de Sant Boi, ja que a les
generacions de marcat caire religiós del primer possessor, els Bosch, s’afegí
les tres o quatre de Doctors en Dret dels Casanova. L’administració de la tutoria d’unes noies Bosch, fou completant la documentació familiar amb dades
de gran interès general en la relació dels àpats de casament, i el proveïment
de les caixes de núvia de les noies casades.
Plets santboians obren a la casa com els del Rector M. Granollachs amb els
seus feligresos per una ampliació dels delmes i el de Mossèn Albertí, el rector que construí l’actual església santboiana, amb l’Ardiaca de Barcelona, tots
dos fallats a darrera instància pel Vaticà es troba curiosament anotats amb
dades i numeració d’ordre de les sentències.
Aquest valuós fons documental està encara enriquit amb l’incorporació dels
papers de la família dels Barraquer que es refereixen a Sant Feliu de Guíxols.
Aquest Arxiu que jo conceptuo que segueixi en importància al Parroquial i al
Municipal, sense quedar gaire endarrera d’aquest està contingut en un nombrós grup de caixes de zinc, i es trobava ocupant gran part del segon pis, del
casal actualment conegut per can Barraquer. Actualment ha desaparegut del
seu estatge santboià i suposo que està recollit pels seus propietaris.
Aquests han tingut tradicionalment un temor ratllant en el pànic de
l’intromissió de gent forastera en els papers. Jo crec que es degut a que han
estat gairebé l’única font informativa del famós Conseller Rafel Casanova,
la memòria del qual havia motivat desordres anyals a la ciutat de Barcelona. Seria bella cosa que la Generalitat, l’Ajuntament de Sant Boi, adquirissin
l’antic casal dels Casanova i el destinessin a una noble ﬁnalitat.
Però l’adquisició seria incompleta si no anés acompanyada del fons documental
que han anat acumulant una colla d’estudiosos, Bosch, Casanova, Barraquer...
Constitueix un valuós Arxiu que seria un honor per la vila de Sant Boi, l’entitat
que arribés a hostatjar lo».5
5 El fons personal d’aquest historiador està dipositat a l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi
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Carles Martí va compartir aquesta informació amb diversos historiadors que,
al llarg dels anys, s’anaven interessant en la ﬁgura de Casanova. Un d’ells, el
recordat Pere Voltes Bou (1926-2009), va emprar-la a l’article «La família de
Rafael Casanova» (publicat l’Onze de Setembre de 1987) com a homenatge a la
ﬁgura de Carles Martí, mort el dia 7 d’aquell mateix mes.6
Sabem que la retirada de l’Arxiu Barraquer de l’estatge de Sant Boi fou conseqüència de les precàries condicions de conservació en què es trobava, ja que
la casa, molt malmesa, estava literalment abandonada i que, a mitjan dècada
dels setanta, va patir algun tipus d’assalt vandàlic. Desconeixem quin impacte
van poder tenir aquestes accions sobre el fons documental conservat.
Tornem al 1996, recuperada la casa familiar —i donat per perdut l’arxiu— no ens
havíem cansat, des de Sant Boi, de recordar la seva existència i la importància
de la seva recuperació.
Quan l’any 2010 es feia públic, des de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que s’havia
produït l’ingrés dels fons documental de la família Barraquer, vàrem tenir un
regust agredolç: per una banda la satisfacció de la seva recuperació, però, per
l’altra, la recança de no haver estat prou hàbils o prou encertats en les gestions
realitzades en el passat pels nostres mitjancers.
La importància de la recuperació queda reforçada per la valuosa informació,
continguda en l’article de presentació del fons, que facilita l’historiador Miquel
Pérez Latre i on es diu que en una data indeterminada fou traslladat a la residència dels Barraquer a Sant Feliu de Guíxols i, els darrers anys, al Mas Planademunt de Santa Pau (Garrotxa), des d’on ingressaria a l’ANC.7
També ens informa que diverses divisions hereditàries han provocat la disgregació d’una part dels pergamins d’època medieval i nosaltres afegim que, probablement, d’altra documentació de caràcter més personal, ja que el gros del
fons està format per documentació de caràcter genealògic, econòmic i patrimonial. Pérez Latre ens recorda que el cognom Barraquer s’extingiria a ﬁnals del
xix amb l’enllaç de Mercè Barraquer amb Manuel Burch.
Amb el traspàs de la seva néta, la senyora Mercè Llosas Burch (2008), el patrimoni quedava en mans del seu vidu, Joan Enric Lahosa i Puigferrat, qui, gràcies
a l’encertat assessorament de la historiadora arenyenca Mercè Colomer, féu les
gestions oportunes que obriren la deﬁnitiva via negociadora ﬁns a permetre el
passi, a tutela pública, d’aquest important arxiu, el 26 de febrer de 2010.8

de Llobregat.
6 http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1987/09/11/pagina-17/33005131/pdf.html
7 http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/ANC/Documents/arxiu/ANC27.pdf
8 Es pot accedir a una àmplia descripció del fons des del cercador intern de la pàgina web de
l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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Notícies de Rafael Casanova
La recuperació del fons va generar, d’entrada, una sèrie d’expectatives respecte
de les sorpreses informatives que podria aportar i, sobretot, en relació amb la
ﬁgura de Rafael Casanova. Tot i que encara estàvem lluny de la celebració del
Tricentenari, resultava evident que era un regal ben bé providencial que caldria
tenir en compte. L’esmentat article de Pérez Latre conté dues evidències categòriques: (1) la documentació de caire polític és gairebé inexistent, i (2) no conté
documentació personal, estrictament privada, del darrer Conseller en Cap.
Constatacions que no ens van agafar per sorpresa a la vista del coneixement que,
des de Sant Boi de Llobregat, teníem del tema. Per contra, intuíem la presència d’una munió de documents familiars que de ben segur havien d’ajudar a
reforçar el coneixement del personatge. Entre d’altres, els materials originals
o còpies d’època, emprats per Josep Rafael Carreras i Bulbena en la primera
biograﬁa (1912): partides de baptisme, capítols matrimonials, testaments, inventaris post mortem i altres. Un univers de documents (anteriors, contemporanis i posteriors a la vida de Rafael Casanova) que podien permetre resseguir
diverses nissagues familiars, amb tot luxe de detall, des de la baixa edat mitjana
i ﬁns als nostres dies, des dels pergamins ﬁns a les xarxes socials actuals.9
Rafael Casanova i Comes apareix a la documentació a partir de l’any 1696,10
arran del seu casament amb Maria Bosch i Barba (1664-1704),11 vídua en primeres noces del doctor Josep Campllonch i Puig (+1694),12 amb qui havia tingut
un ﬁll, de nom Josep.13 Per raons que encara no hem pogut aclarir del tot, Pau
Bosch i Olivella (+1708), pare de Maria, va acabar desheretant el seu primer
nét, Josep, tot decantant-se per la descendència haguda del segon matrimoni
d’aquella, amb Rafael Casanova.14
Aquest fet va comportar un llarg i complicat litigi, àmpliament documentat, que
no es va resoldre de forma deﬁnitiva ﬁns el 1749,15 quan ja s’havia produït la
desaparició física de tots els litigants inicials. Un plet on Rafael Casanova i Comes i Rafael Casanova i Bosch, pare i ﬁll, tindran una doble intervenció: per9 Cal advertir que, tot i haver dedicat moltes hores de treball a aquest important fons, encara
estem en una fase d’explotació primària, per raons de volum, amplitud cronològica, disparitat temàtica i nissagues familiars, amb implantacions territorials ben diferenciades.
10 Capítols matrimonials (Fons Barraquer, ANC1-954, codi 67, caixa 60, document 229).
11 Testament (Fons Barraquer, ANC1-954, codi 67, caixa 60, document 248).
12 Donació econòmica, associada a la signatura de capítols matrimonials (Fons Barraquer,
ANC1-954, codi 66, caixa 59, document 205).
13 Inventari post mortem (Fons Barraquer, ANC1-954, codi 67, caixa 60, document 227).
14 Donació universal dels béns de Pau Bosch al seu nét Francesc Casanova Bosch (Fons Barraquer, ANC1-954, codi 67, caixa 60, document 251).
15 Concòrdia entre Rafael Casanova Bosch i Fèlix Campllonch, ﬁll de Josep (Fons Barraquer,
ANC1-954, codi 68, caixa 63, document 371).
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Figura 2. Detalls dels finestral tardogòtics de «Can Barraquer». Fotos: Carles Serret
sonal, com a part interessada a defensar els seus drets, i professional, com a
advocats, ja que tots dos eren Doctors en Dret.
És justament en el vessant de jurista on hi ha el gros documental més signiﬁcatiu en relació amb la ﬁgura de Rafael Casanova i Comes i, sempre, a partir de la
col·laboració professional amb l’advocat Segimon Compte i Bernoya (+1738).16
Pérez Latre ja en feu una acurada descripció i va tractar de les notables possibilitats informatives d’aquesta part del fons, ideal per ser explotat per especialistes en història del dret català.17 Qui vulgui endinsar-se en aquesta part del fons,
també haurà de prestar molta atenció a la presència de noms molt destacats
(nobles, militars i polítics) amb els quals mantindria relacions professionals,
d’amistat i ﬁns i tot amb qui s’emparentaria la seva descendència.18 També dóna
notícia de la conservació de 73 volums procedents de la biblioteca jurídica del
gabinet d’advocats, una xifra signiﬁcativa i tanmateix ínﬁma en relació amb les
dades ja conegudes: el testament de Rafael Casanova i Comes (+1743) ja consignava 525 volums, bàsicament de dret i religió.19
De l’apartat polític, volem fer esment de la participació de Casanova davant del
Braç Militar. Ho feu el juliol de 1713, actuant en nom i representació, legítima i
autoritzada, del seu germà primogènit, el cavaller Francesc Casanova i Comes,
aleshores veí de Manresa, qui va renunciar a la sort d’extracció com a Diputat
Militar general del Principat de Catalunya.20
Un altre aspecte, bàsic i on sí que fem un salt endavant en el coneixement, és en
relació amb la repressió política, econòmica i administrativa, soferta pel darrer
Conseller en Cap. Pérez Latre ja va publicar el rebut del lliurament, al secretari
de la Junta General de Justícia i Govern,21 Salvador Prats i Matas, l’abril del
16 Certiﬁcació de l’òbit (Fons Barraquer, ANC1-954, codi 68, caixa 62, document 307).
17 Fons Barraquer, ANC1-954: vegeu epígrafs 84 (2 arxivadors), 85 (32 arxivadors), 86 (17 arxivadors) i 100 (3 arxivadors), 101 (1 arxivador) i 102 (3 arxivadors) de l’inventari general.
18 Fons Barraquer, ANC1-954: vegeu epígrafs 80 (2 arxivadors), 81 (1 unitat) i 82 (1 unitat) de
l’inventari general.
19 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari Josep Fontana, número 1042-1377.
20 Fons Barraquer, ANC1-954, referenciat a codi 1, caixa 1, document 2.
21 Fons Barraquer, ANC1-954, codi 62, caixa 54.
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1716, del títol original de ciutadà honrat de Barcelona rebut de mans de l’arxiduc
Carles, l’any 1707. Aquest títol és un document controvertit que resta desaparegut des de fa dècades. Carreras (1912) va consignar que l’historiador Mateu
Bruguera va deixar escrit, en la seva monumental obra sobre el setge, com:
«en l’Arxiu de la Corona de Aragó hi havia, en l’época en qu’ell escrivía son treball
histórich sobre’l siti, lo titol de ciutadá honrat expedit per Carles d’Austria a favor
d’en Rafel Casanova. Nosaltres ho havém mirat ab detenció, havém vist varis
títols, entre ells lo molt curiós d’en Armengol Amill; empró lo d’en Casanova no
l’havém pogut trobar».22

També fa esment a d’altres documents signiﬁcatius com exemplars de les Constitucions catalanes i els Capítols del redreç del General publicats i pertanyents
a la seva biblioteca particular.
Més signiﬁcatiu resulta encara el plet instat pel ﬁscal davant el tribunal de la
Intendència General de Catalunya, entre 1730 i 1735, contra el mateix Rafael
Casanova i Comes, relatiu a l’impagament de rendes dels seus béns, conﬁscats
per la hisenda reial, a Sant Boi de Llobregat, entre desembre de 1713 i l’octubre
de 1725. Resulta grotesc que se li poguessin exigir imports per uns béns no
gaudits i que, a més, si ell en disposava era en funció d’administrador dels béns
del seu únic ﬁll supervivent, herència de la línia materna Bosch, i no pas com
a propietari. A part, l’absoluta concreció de les dates de requisa de l’immoble
santboià ens referma en el desmuntatge d’un altre dels tòpics que, de tant en
tant, hi ha qui s’entesta a reproduir:
Casanova no va poder estar amagat a la seva casa de Sant Boi de Llobregat, de
forma més o menys efectiva, després de la caiguda de Barcelona, ja que aquesta
estava sota control borbònic. Una altra cosa és la discreció i marginació a què
la mateixa repressió institucional va conﬁnar bona part de la classe política governant d’abans de l’Onze de Setembre de 1714. I, lògicament, sense oblidar la
repressió personal i l’exili que patiren tants i tants altres patriotes. Aquest, però,
és un tema que no ens correspon abordar en aquest treball.23
No podem deixar de fer un breu esment a la nombrosa documentació que afecta
la seva família i, més concretament, la descendència del seu únic ﬁll supervivent, Rafael Casanova Bosch (+1768) i Clara Vinyals de la Torre Braçó (+1762),
i que podrem atrevir-nos a ﬁxar, d’una manera més encertada, amb la valuosa
documentació primària recuperada. L’explotació intensiva de la mateixa, de ben
segur, que —en paral·lel— aportarà més llum al coneixement del darrer Conseller. Cal recordar que Rafael Casanova, pare, no va tenir gaire sort i la seva
dona, Maria, va morir als 8 anys de matrimoni (1696-1704), així com el ﬁll primogènit Francesc (+1710) i una bessonada Pau i Teresa, tot just en néixer. Una
curiosa casuística de la qual hem documentat precedents a la nissaga Bosch:
22 Serret (1996), p. 53.
23 Serret (1996), p. 115-120.
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Maria també havia estat bessonada i el seu germà havia mort de pàrvul, així
com d’altres casos documentats en generacions anteriors.24
24 Fons Barraquer, ANC1-954, quadern «Descendencia de Casa Casanova de samboy (1470 a
1790)», codi 64, caixa 54, document 8.
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La família Bosch
La provinença de la família Bosch és incerta,25 tot i que podria remuntar-se ﬁns a
principis del segle xiv. El 1321 Guillem de Loceta, apotecari de Barcelona, instituí
un beneﬁci de gènere a l’alou de Sant Cristòfor de la catedral d’aquesta ciutat, el
qual l’acabà obtenint Pau Bosch, cinquè ﬁll de l’adroguer de Barcelona Pau Bosch.
Set anys més tard, Ramon d’Abadia, canonge de la catedral de Vic, fundà un altre
beneﬁci de gènere a l’altar de Sant Andreu de la mateixa. Sembla que Rafael
Casanova Bosch, el ﬁll de Rafael Casanova Comes, fou del llinatge de d’Abadia.
El que és segur és que els Bosch s’establiren a Sant Boi de Llobregat cap al 1470.
Vint anys després, Antoni Bosch (II) heretà unes cases al carrer del Pont, perquè
la família Fontanals, la seva propietària, no superà els estralls de l’epidèmia de
pesta d’aquell any. Antoni Bosch (II) i Antoni Fontanals, el cap de família, eren de
Subirats (Alt Penedès), i el primer era tutor del ﬁll del segon.
Durant el segle xvi es produí una conjuntura de clara expansió agrícola molt
destacada al Baix Llobregat, la qual aproﬁtà la família Bosch per fer-se amb
un domini ingent. El 1505 el sabater Pere Bosch, ﬁll d’Antoni Bosch (II), encetà
una política d’adquisició de propietats al mateix Sant Boi, en especial terres. El
seu ﬁll Jaume Bosch l’accentuà ﬁns al 1561 i mantingué ﬁns al 1587. Mes els
seus nét i besnét, Jaume Bosch (II) i (III), no la pogueren gairebé allargar, ja que
moriren molt joves, el 1594 i el 1600 respectivament.
Quant a la parcel·la del carrer del Pont, des del 1537 ﬁns al 1584 fou ampliada
de forma successiva i s’acabà convertint en la casa pairal de la família.26 En la
data inicial Pere Bosch contractà un establiment de precari o nova loació d’un
pati-corral i el 1545 el seu ﬁll Jaume Bosch (I) en signà un altre d’una terra
campa. El 1570 n’hi hagué un —sense concretar el règim— d’un pati o casalot
i el 1580 s’arranjà la venda i la deﬁnició d’un censal també d’un pati o casalot.
En la data ﬁnal un acte de concòrdia implicà la cessió d’un altre pati o «estar de
casa».27 Així, l’inventari post mortem de Jaume Bosch (III) del 1600 ja recull dues
cases amb dos portals, que disposaven d’una entrada amb un pou, una cuina,
un pastador, un rebost, un celler, set cambres (una d’elles per als mossos i una
altra per a les minyones), una sala, dues estances, unes golfes, un estable, dos
corrals (com a mínim) i dos horts.
Després de la prematura mort de Jaume Bosch (III), les propietats passaren al
25 Vegeu, entre d’altres, el quadern «Descendencia de Casa Casanova de samboy» (1470 a
1790). Fons Barraquer, ANC1-954, codi 64, caixa 54, document 8.
26 Les grans cases pairals del Baix Llobregat de les nissagues més poderoses daten del segle
xvi. Vegeu: Caballé, Francesc. La formació de Can Barraquer: recerca històrica documental:
memòria, 1996, p. 19. Informe tècnic, inèdit, conservat a l’Arxiu Històric Municipal de Sant
Boi de Llobregat.
27 Aquestes tres últimes operacions foren a favor de Jaume Bosch, però s’ignora si es tracta
de Jaume Bosch (I), Jaume Bosch (II) o Jaume Bosch (III). Vegeu Fons Barraquer, ANC1-954,
codi 64, caixa 54.
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seu germà Josep Bosch (I), el qual era adroguer i ciutadà de Barcelona. Malgrat
les seves àmplies possessions a Sant Boi i que, segons un censal del 1627, també tenia terres a Cornellà de Llobregat, no renuncià a residir a la capital catalana,
de manera que esdevingué hisendat absentista. En el seu testament, redactat el
1630, demanà que després de la seva mort l’adrogueria fos venuda i que la seva
família visqués de les rendes de posar a la Taula de Canvi els diners obtinguts
i dels fruits que donaven la resta de ﬁnques. El motiu d’aquesta petició fou que
estava molt malalt i l’hereu instituït, el seu ﬁll Josep (II), només tenia cinc anys.
La transmissió del patrimoni de Josep Bosch (I), mort el mateix 1630, no es
pogué fer per la línia del seu primogènit. Josep Bosch (II) traspassà el 1647
sense descendència i fou substituït pel seu germà Joaquim. Com que aquest ja
s’havia fet religiós de l’orde dels carmelites, el ﬁll petit Pau (I) hagué de deixar
d’estudiar per sacerdot i acceptar l’herència.
Decidí adoptar l’oﬁci d’adroguer del seu pare i no moure’s de Barcelona, és a dir,
les propietats del Baix Llobregat continuaren sent exclusivament una font de rendes. Fou una política habitual en els terratinents de l’època, que tendien cada vegada més a l’absentisme. Tanmateix, esmerçà molts esforços en la conservació i
ampliació de la parcel·la del carrer del Pont, potser vista com un símbol de poder i
riquesa familiar. El 1675 comprà una casa amb eixida i corral i dos anys després
Josep Ramon, pagès de Sant Boi, li donà unes cases i un pati que tenia en emﬁteusi. El 1678 acordà amb Teresa Martí l’establiment d’un pati, corral o casalot.
La família Barraquer
És possible que la família Barraquer s’originés a principis del segle xvi mitjançant l’establiment a Santa Cristina d’Aro d’un soldat alemany de l’emperador
Carles V.28 No obstant, no en trobem constància documental ﬁns al 1518, quan el
llaurador Antoni Barraquer, propietari de la Casa de la Barraca o Mas La Barraca, féu testament. El 1600 el nét d’aquest, també anomenat Antoni, ja residia a
Sant Feliu de Guíxols, on la família acabà adquirint una casa el 1704.
En qualsevol cas, la política d’enllaços matrimonials seguida durant l’època moderna els permeté aconseguir un patrimoni considerable a l’entorn del seu nucli
primigeni de la Vall d’Aro, amb possessions a l’Empordà (Santa Cristina d’Aro, Romanyà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà
i l’Escala) i la Selva (Caldes de Malavella). En una data tan reculada com el 1531,
Margarida Barraquer contractà capítols matrimonials amb Salvador Rosich, el
qual ja aportà a la unió el Mas Magraner de la mateixa Santa Cristina d’Aro.
D’altra banda, aquesta estratègia també proporcionà importants cabals: el 1696
Benet Barraquer Pou i Maria Pellisser signaren capítols matrimonials, en què
28 Informació elaborada, bàsicament, a partir de l’explotació de l’epígraf 1 (3 arxivadors) de
l’inventari general del Fons Barraquer, ANC1-954.
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Joan Barraquer Maurí concedí poder al seu ﬁll per disposar de mil cinc-centes
lliures i la núvia contribuí en dot tres mil lliures, dos cofres amb dues mil cinccentes més i roba del seu primer matrimoni i, per acabar, cinc-centes més que
havia cobrat del seu antic sogre per l’augment del dot.
El 1659 Joan Barraquer Maurí rebé el títol de ciutadà honrat de Barcelona, el
qual també ostentaren el seu ﬁll Benet Barraquer Pou, el seus néts Joan i Benet
Barraquer Pellisser, el seu besnét Benet Barraquer Camps, el seu rebesnét Josep Antoni Barraquer Llauder i el seu quadrinét Josep Maria Barraquer Puig.
Això no obstant, tanta acumulació de béns també portà a conﬂictes judicials
entre familiars, sobretot per qüestions testamentàries. El 1620 Anna Carme,
vídua de Pere Barraquer Darder, i Jaume Barraquer Carme, el ﬁll d’ambdós, ﬁrmaren una concòrdia sobre la restitució de dues-centes lliures, el dot d’aquella i
l’usdefruit i el domini d’un llegat del difunt marit i pare respectivament. I el 1743
els germans Joan i Benet Barraquer Pellisser subscrigueren una altra concòrdia amb motiu del plet que el primer tractava de promoure a la Reial Audiència
contra el segon. Pretenia l’adjudicació de la tercera part de l’heretat universal
i els béns que foren del pare d’ambdós, Benet Barraquer Pou, per haver mort
aquest ab intestato.
Fou una família, però, molt lligada a l’estament militar, amb participants a la
Batalla de Trafalgar (21 d’octubre del 1805) i la Guerra del Francès (alguns ﬁlls
de Benet Barraquer Camps foren presoners dels francesos entre 1811 i 1812).
En concret, tres dels sis ﬁlls del darrer eren militars: Ramon Barraquer Llauder
arribà a coronel d’infanteria, Lluís Barraquer Llauder a coronel i comandant de
batalló i Joaquim Barraquer Llauder a coronel del Reial Cos d’Enginyers. El sogre de Josep Antoni Barraquer Llauder —un altre dels ﬁlls—, anomenat Josep
Puig, fou capità d’infanteria.
***
Amb aquesta comunicació només hem pretès, i pogut, fer un tast de tot allò
que pot donar de si l’acurada explotació d’un fons documental tan important
com el conservat per les nissagues principals (Bosch, Casanova, Barraquer) i
les afegides Compte i Reyón. Crèiem que calia ﬁxar, per alliçonadores, les vicissituds sofertes per un arxiu que ja gairebé es donava per perdut i la importància
d’haver-se recuperat —i més en aquest moment històric— valuosa documentació i informació d’un personatge cabdal, com Rafael Casanova i Comes, darrer Conseller en Cap de Barcelona. Així mateix, no podíem deixar d’esbossar
l’evolució de les línies principals Bosch (superior) i Barraquer (inferior) i que
embolcallen la branca santboiana de la nissaga Casanova, iniciada el 1696 i
extinta el 1824.
Tanmateix volem encoratjar d’altres estudiosos, del Maresme i de les comarques gironines —i especialment de la Vall d’Aro—, perquè facin un acostament a
aquest fons que, de ben segur, els reportarà agradables sorpreses.
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història, memòria i territori (1636-1752)
M. LUZ Retuerta Jiménez, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Introducció
Des de la segona meitat del segle xvii ﬁns a l’acabament de la Guerra de Successió, Catalunya va ser un dels escenaris on els països europeus van lluitar per
dirimir la supremacia econòmica i política d’Europa i per aconseguir accedir al
mercat d’ultramar. El país va viure de primera mà l’origen i la progressiva consolidació dels grans estats i la deriva cap a l’absolutisme.
Des de la proximitat i l’àrea d’inﬂuència de la ciutat, però fora de Barcelona, les
viles del marge esquerre del Llobregat, des de Martorell ﬁns a l’Hospitalet de
Llobregat, van jugar un paper rellevant durant els diversos setges que va patir
la ciutat. Aquestes terres, ben comunicades amb l’interior de la Corona espanyola, van ser resguard de les persones que marxaven de Barcelona, anvantsala dels diversos setges de la ciutat i lloc on preparar els assalts i pactar la pau.
Acabada la guerra de Successió, foren un refugi idoni per als que necessitaven
restar prop de la ciutat per defensar els seus interessos i prou lluny per gaudir
d’un cert anonimat, a l’espera de temps més propicis.
Com a la resta de Catalunya, el poble menut del Pla del Llobregat va sentir els
efectes de les guerres de manera especial. Va haver d’allotjar les tropes francocatalanes, hispanes, de les Dues Corones i de la Gran Aliança. I, sobretot, va patir
la destrucció de tots els bàndols i les accions dels miquelets de diferent signe.
Pel fet de trobar-se molt a prop de la ciutat, va viure directament els cinc setges
que hi va haver a Barcelona entre la segona meitat del segle xvii i el ﬁnal de la
guerra de Successió, en concret els de 1651-1652, 1697, 1705, 1706 i 17131714. Fou terra de revolta i lloc de procedència de revoltats. D’aquí eren una
part dels segadors que s’alçaren en el Corpus de Sang i dels pagesos del moviment dels Barretines. Després de la guerra, va ser objecte de la repressió borbònica i de la implantació d’unes càrregues ﬁscals abusives: el cadastre. Aquest
territori pla i alhora muntanyós era difícil de controlar del tot, per això també hi
van ser presents els guerrillers austriacistes de la postguerra: els carrasclets.
Amb aquest article ens endinsarem en aquest període de la mà d’una família
barcelonina que en part va fonamentar el seu ascens social i les seves rendes en
les terres i la casa senyorial que tenien a Sant Feliu de Llobregat: can Falguera.1
1 Sobre la família Falguera a Sant Feliu de Llobregat, vegeu: M. Luz Retuerta; Carme Sanmartí (1999), El palau Falguera. Pagesos, mercaders i nobles a Sant Feliu de Llobregat segles XVII-XX,
Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 114 p. M. Luz Retuerta;
Carme Sanmartí (2000), «El palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat», Quaderns Cientíﬁcs
i Tècnics de Restauració Monumental, Barcelona, Diputació de Barcelona, p. 183-264. Sobre
els Falguera i la guerra de Successió vaig llegir una comunicació al congrés internacional
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Iniciarem l’explicació amb el ﬁnal de la història, molts anys després de
l’acabament de la guerra de Successió, l’any 1739, quan es donen les dades
següents sobre el propietari:
«Ramon Falguera, caballero, siguió la carrera de los estudios tomó el grado de
doctor en leyes, sabe las lenguas latina, cathalana, castellana y lemosina y se
ha exercitado en los caracteres antiguos: pero le falta el blazon de buen vasallo
porque en los contratiempos siguió la infausta común opinión, aunque después
de la rendición de Barcelona en el año de 1714, ha vivido muy retirado y quieto
en una de sus posesiones y casa de campo en el lugar de San Feliu; y en algunas
comisiones que se le han encargado por la Intendencia del servicio de S . M. ha
dado cabal desempeño de su conﬁança».2

Aquest és l’informe que la Reial Audiència va fer el 17 d’abril de 1739 sobre
Ramon Falguera Brocà, un dels candidats a arxiver de l’Arxiu Reial de Barcelona.
Era un càrrec de la Corona de prestigi, retribuït amb 1.120 lliures anuals. Uns
bons ingressos. I per això hi optaven altres membres de la noblesa d’aleshores.
Ramon Falguera tenia dos familiars a l’Audiència que l’avalaven, el seu nebot
Ignasi de Rius i el seu nebot-nét Josep Francesc d’Alós, però això no va ser suﬁcient. Vint-i-cinc anys després de l’acabament del setge de Barcelona de l’11 de
setembre de 1714, encara pesava sobre ell el seu passat austriacista.
I qui era Ramon Falguera?
Ramon Falguera era membre d’una família de cavallers de Barcelona que pertanyia a l’elit econòmica, política i cultural de la ciutat. Era un jurista, doctor en
dos drets: el civil i el criminal. El seu nom, Ramon, el primer que trobem a la
família, honorava Ramon de Penyafort, un barceloní canonitzat el 1601, símbol
de les aspiracions dels grups dirigents de la ciutat durant els segles xvii i xviii.
Aquest sant era ﬁll d’una família de la noblesa barcelonina i un afamat especialista en dret canònic. Per tant, com ens recorda Amelang, no és d’estranyar
que els advocats de la ciutat es convertissin en fervents devots del seu culte i el
«Catalunya, entre la guerra i la pau: 1713, 1813», organitzat per la Universitat de Barcelona, els dies 17 a 20 de desembre del 2013, on es desenvolupen els aspectes de les xarxes
familiars i les relacions de poder d’aquesta família. La comunicació és en premsa, porta el
títol «Els Falguera: poder i relacions polítiques d’una família barcelonina (1636-1752)» i es
publicarà a la revista Pedralbes. També vaig presentar una altra comunicació al IX Congrés
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, «Després de les Noves Plantes,
canvis i continuïtats a les terres de parla catalana», que es va celebrar a Cervera els dies
21 i 22 de febrer de 2014.
2 Sobre la història de Sant Feliu de Llobregat durant el segle xviii i sobre aquest document en
concret, vegeu Jordi Cañameras Gaya (2002), «El segle xviii», Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història, Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, p. 135. Sobre
aquest assumpte vegeu: Jaume Riera Sans (1998), «El personal de l’Arxiu Reial de Barcelona durant el segle xviii», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, IX, Barcelona,
Institut d’Estudis Catalans, p. 87-104. Després vaig localitzar tot l’informe i les referències
al procés de selecció, amb les signatures dels oﬁcials. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA),
Reial Audiència. Registre 161, f. 206 v-213v.
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Figura 1. Esquerra: Ramon Falguera Brocà (1680-1752), doctor en dos drets. Dreta:
el seu avi, Jaume Falguera Domènech (15??-1639) el Falguera que adquirí la casa
de Sant Feliu de Llobregat. Era mercader, en el quadre també consta com a militar.
Col·lecció particular de la família Ros de ca n’Armera (Barcelona). Pintors desconeguts.
triessin com a patró. Era un sant modèlic que, segons va aﬁrmar un contemporani seu, combinava l’exercici del dret amb «la virtut, les lletres i la noblesa».3
Ramon Falguera era el ﬁll petit del segon matrimoni del seu pare Jaume Falguera Ferrer. La seva mare, Anna Brocà, possiblement va morir poc temps després
de tenir-lo, però en tot cas va fer testament el mateix any del seu naixement.4
Per això també es provable que l’anomenessin Ramon, en record de Ramon nonat. Aleshores, semblava que difícilment podria heretar el patrimoni familiar,
ja que el precedien Francisco i Jaume, els dos ﬁlls barons de Maria Lladó, la
primera esposa del seu pare. Abans que ell, també hi havia Antoni, germà de
pare i mare, un home que, però, de seguida es va encaminar cap a la carrera
eclesiàstica com a canonge de Barcelona.
Ramon Falguera pertanyia a un grup social que havia ascendit feia poc, era
un nouvingut dins la noblesa. El seu besavi, Bartomeu Falguera, procedia de
la pagesia, en concret d’un mas de Plegamans que encara es conserva. Era
3 James S. Amelang (1986), La formación de una clase dirigente, Barcelona, p. 115.
4 Va fer testament l’any 1680. AHPB, Tomàs Simó, signatura 839/79.
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un fadristern que a ﬁnal del segle xvi va marxar cap a Barcelona per prosperar. L’avi d’en Ramon, Jaume Falguera Domènech, va ser el primer d’aquesta
branca familiar que va néixer a Barcelona. Ell va fer una extraordinària fortuna, primer com a corredor d’orella i, més tard, com a mercader. Els corredors
d’orella eren intermediaris que intervenien en els contractes de compravenda
de productes d’importació i exportació, negociaven lletres de canvi i contractes d’assegurances marítimes i de nolis, i feien peritatges de teixits, de naus i
mercaderies.5 Jaume Falguera es va enriquir a través del comerç pel Mediterrani, Portugal i possiblement també per les Índies.6 Associat amb el seu sogre,
l’adroguer Pau Ferrer, noliejava i venia articles com la barrella (una planta que
s’utilitzava per produir sosa per fer sabó i vidre) i productes d’ultramar, com el
cacau, el sucre i les espècies.7 Però els Falguera van voler tornar a la terra, i
ho van fer no com a pagesos, sinó com a inversors i rendistes. A partir de l’any
1636, Jaume Falguera Domènech, davant les diﬁcultats per comerciar per les
rutes tradicionals, va decidir diversiﬁcar les seves activitats econòmiques i va
adquirir ﬁnques agrícoles. Per això va triar dos indrets rics en aigua a les portes
de la ciutat: la zona de Sant Martí de Provençals, a tocar el rec Comtal; i la vall
mitjana del Llobregat (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat i ﬁns i tot Molins de Rei).
A Sant Feliu va comprar dues cases unides al peu del camí ral i va crear una
gran ﬁnca, unint diverses peces de terra contigües —el clos de sis mujades i el
d’una mujada, tots dos darrere les cases. També va adquirir «Lo camp de Sant
Joan» —10 mujades d’emparrats de vinya i altres arbres—; «Lo camp de Sant
Boi» —20 mujades a la parròquia de Sant Joan, que les fortes riuades havien situat a l’altra banda del riu i que abans havien estat d’En Canalies i del Mas Montpeó—; la peça de terra d’una mujada i mitja de «Lo Camp dels arbres» de Molins
de Rei; «Lo Camp Modolell» de dues mujades, també a Sant Feliu de Llobregat,
i una vinya de 4 mujades dita «La Mallola», a Sant Just, prop del torrent del mateix nom. En dos dies, el 4 i 5 de setembre de 1636, va aconseguir 51 mujades i
mitja (més de 26 hectàrees). Les compres prosseguiren i l’any 1637 adquirí per
160 lliures «Lo camp carnisser», també a Sant Feliu de Llobregat, una peça que
5 Com a corredor d’orella surt l’any 1629 als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V,
1623-1644 (1999). Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 268. Sobre la deﬁnició de corredor d’orella, vegeu: Gran Enciclopèdia Catalana (1973), vol. 8, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1a. edició, vol. 5, p. 633,
6 A l’inventari dels béns fet l’any 1801 a la mort de Josep Falguera, apareix ressenyat aquest
document: «Consulta per poder concedit a Jaume Falguera per lo senyor Rey per poder
enviar dos naus de Indias...Nº59» AHPB, Josep Ribes Granés, Protocollum inventariorum,
signatura 1047/84. Apareix per primera vegada a la matrícula de mercaders l’any 1635,
però segurament ja mercadejava abans. Pere Molas Ribalta, Comerç i estructura social a
Catalunya i Valencia als segles. XVII i XVIII, Barcelona, Curial, 1977, p. 216.
7 Albert Garcia Espuche (1999), Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña (1550-1640), Barcelona,
Alianza, p. 358.
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li permetia tenir un veí poderós: Aleix de Marimón-Jafre (?-1643), el Governador
de Catalunya. Un any més tard es va fer amb la vinya de dues mujades al lloc dit
«Oliverars» de Sant Feliu de Llobregat.8 Però necessitava regar les grans ﬁnques que tenia al pla i per això, l’any 1638, va esmerçar molts diners per buscar
aigua, construir mines en terres de Sant Just Desvern i conduir-ne el cabal a la
part baixa de la vall.9
Jaume Falguera va fer una part important d’aquestes adquisicions a carta de
gràcia, aproﬁtant les diﬁcultats econòmiques i l’endeutament dels Rovira, una
família pagesa benestant de Sant Feliu de Llobregat. Les vendes a carta de gràcia eren un mitjà que utilitzaven els propietaris per no perdre del tot la propietat i per poder-la recuperar més endavant, si aconseguien pagar les quantitats
estipulades per recobrar-la. Els Rovira també van vendre aquests drets i a poc
a poc els Falguera van aconseguir el domini útil de tota la seva hisenda de Sant
Feliu. El mes de febrer de 1639 va morir Jaume Falguera a l’edat de 54 anys, i la
seva esposa Magdalena Ferrer va prendre possessió de les ﬁnques adquirides
dos anys i mig abans.10
La hisenda de Sant Feliu de Llobregat tenia un valor especial per a Jaume Falguera Domènech perquè era a les portes de la ciutat i al peu del camí ral procedent de l’interior de Catalunya, Saragossa i Madrid, un lloc de pas que podia
rendibilitzar per fer relacions amb les institucions de la Corona i amb el Govern de la ciutat de Barcelona i aconseguir ascendir socialment. Ell no va poder
gaudir d’aquestes circumstàncies, però sí els seus descendents. Aleshores, els
Falguera es van veure obligats d’aturar el procés d’inversions en terres a la vall
baixa del Llobregat per la guerra dels Segadors (1640-1652). Amb tot, Magdalena Ferrer va treballar per estrènyer lligams de parentiu i fer que la família es
posicionés econòmicament i políticament. Per això va casar les seves ﬁlles amb
persones vinculades amb el comerç i el dret, ben relacionades amb les institucions de la monarquia; per exemple, va casar Francisca amb el doctor en dret
Joan Baptista Florit i,11 més tard, quan va enviudar, amb el mercader i oﬁcial de
la Generalitat Ramon Roger. Ambdós marits van donar suport a la Corona es8 Aquesta venda la reconeixen temps després a la vídua. AHPB, Joan Serra, Protocol de 1640.
9 M. Luz Retuerta Jiménez (2012), «Les inversions barcelonines en els recursos hidràulics a
Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Santa Creu d’Olorda ﬁns a l’arribada del canal
de la Infanta», Estudis d’Història Agrària, núm. 24, p. 293-309.
10 AHPB, Jacint Parejà, 1636, 1639. Joan Serra, 1640.
11 L’any 1639 Joan Baptista Florit va reclamar la condició de cavaller per a ell i els seus germans per ser descendents de Miquel Albertí, al qual Felip II li concedí aquest privilegi a les
corts de Montsó l’any 1547. Un privilegi que el seu pare Pere Florit ja havia reclamat l’any
1603 sense aconseguir-lo, per això va proposar lliurar a la Corona «...y para los aprietos deste tiempo servirán a V. Magd. con dos mil reales y sirvieran con muchos más si se hallaran más
sobrados», ACA. Generalitat de Catalunya. Correspondència del virrei comte de Santa Coloma, carta núm. 6239. L’any 1624-1625 hi ha un Joan Florit com a tauler de la Generalitat de
Blanes. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. V, 1623-1644…, 1411, 1434 i 1636.
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panyola en la guerra dels Segadors. Pau Roger va ser desterrat pel Govern francès i separat de l’oﬁci de la Bolla de la Generalitat, i morí a Girona l’any 1651.12
També va emparentar Eulàlia i Jaume Falguera Ferrer amb els Lladó, una altra
rica família de mercaders barcelonins. Més tard, l’hereu es va casar en segones
núpcies amb Anna Brocà.13
Durant aquests anys, les terres dels Falguera van patir de manera especial els
efectes de la Guerra dels Segadors. D’una banda, el mas Borràs, que tenien a
Sant Martí de Provençals, es va destruir totalment i mai més es reconstruí; i
de l’altra, la vila de Sant Feliu, on tenien un gran nombre de propietats, va ser
un dels escenaris principals del començament i del ﬁnal de la guerra. Aquí es
va allotjar la tropa francocatalana durant els mesos de novembre i desembre
de 1640. No obstant això, segurament els Falguera estaven exempts d’allotjar i
mantenir l’exèrcit, perquè a la vila:
«es produïren començos d’aldarulls contra la injustícia amb què es feien les
lleves o es distribuïen els allotjaments de tropes franco-catalanes […] A Sant
Feliu els aldarulls semblen ser contra els rics que es fan substituir en el servei. En dita vila “son exits en sort diferents persones que per ser richs y tenir
dinés per gastar no volen anarhi personalment a dita leva per dir que tenen ducats y que trobaran qui anirà a son lloch, lo que té irritat als demés pobles”».14

A la vila es va reorganitzar l’exèrcit català i el 25 de desembre de 1640:
«el doctor Jaume Ferran, canonge de la santa iglésia de Urgell y oydor ecclesiàstich, ab la insígnia del general en los pits, acompanyat de molts cavallers,
portant trompeta y massa devant, se partí per a la vila de Sant Feliu de Llobregat a ﬁ effecte de disposar lo exèrcit de la província que se anava formant
en dita vila en la qual anava acudint molta gent de las ciutats, vilas y llochs de
la província per rahó del sometent general que, com se és dit en jornada de
22 y 24 del corrent, de orde y manament dels deputats se havia alçat en tota
la província, y per a fer y procurar que la dita vila abundàs de tots bastiments
12 Ramon Roger va ser un comerciant vinculat a la Corona que va patir l’empresonament
durant el domini francès de la Guerra dels Segadors. ACA, Consell d’Aragó, lligall 241-14,
«Consulta del virrey sobre la merced de un ciudadanato que suplica Jaime Falguera, mercader», 12 de setembre de 1671. Vegeu també: Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG) 22092. Llinatges Massot-Dalmases, «Resumen del processo de la causa vertiente entre partes
de Francisco Florit, de una, y Francisco Sambesart, de otra, el qual oy se halla unido con
otro vertiente entre partes de Francisco Sembesart de una, y Ramon Falguera, y otros de
otra». El 5 de juny de 1646 fou acusat de crim de lesa magestat, Dietaris de la Generalitat de
Catalunya, vol. VI, 1644-1656 (2000), Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 152.
13 El doctor Vicens Bartomeu, conseller segon, nomenà, entre altres, Pere Brocà prohom, perquè l’acompanyés en el cerimonial de dol per la mort de Lluís XIII, rei de França i de Navarra,
comte de Barcelona, de Rosselló i Cerdanya el 1643. A. Duran I Sanpere i Josep Sanabre,
ed. (1930), Llibre de les solemnitats de Barcelona: edició completa del manuscrit de l’Arxiu
Històric de la Ciutat. vol 2 (1564-1719), Barcelona, Institució Patxot, p. 266-267.
14 Núria Sales (1989), Els segles de la decadència. Segles XVI-XVII, P. Vilar (dir.), Història de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Edicions 62, p. 352. Citat per Sanabre.
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y provisions necessàries y llevar la ocasió de que per falta de ellas tingués
mal recapte, no obstant que totas las universitats cuydadosas de assò procuraren que la sua gent arribàs al dit puesto molt previnguda, portant moltas
càrregas de pa, vi, cansaladas y altres manteniments, y continuament en la
dita vila y aprés en la de Martorell ahot se féu plassa de armas, anava y venia
carruatge de las universitats ab provisions per a la gent de quiscura de ellas,
que fonch moltíssima la que y acudí de tota Cathalunya».15

Pocs dies després, el mes de gener de 1641, Pere Fajardo, marquès de los Vélez
i senyor de la baronia de Castellvell, sota encàrrec del Conde Duque de Olivares,
va ocupar i saquejar diverses poblacions del Pla del Llobregat, entre les quals
hi havia Martorell, Sant Feliu i l’Hospitalet.16
Durant el setge de les tropes hispàniques a Barcelona de 1651-1652, s’allotjaren
a Sant Feliu regiments francesos, com el de l’Auvergne. També, el mes d’agost
de 1652, s’hi va construir un quarter i un altre a Sant Boi per fer front a l’arribada
de les tropes castellanes del marquès de Mortara, que s’aproximaven a Barcelona des de Sant Vicenç dels Horts. Al ﬁnal de la guerra, el marqués de Saint
André va intentar dues vegades trencar el setge i entrar a Barcelona des de Sant
Feliu, però no ho va aconseguir. Fins i tot la vila va estar en la ruta de la retirada
de les tropes franceses l’octubre de 1652.17
Després de la Guerra dels Segadors, els enfrontaments amb l’exèrcit francès
van continuar. D’aquest període tenim una referència concreta que ens proporciona una carta del 5 d’octubre de 1654, en què els diputats de la Generalitat de
Catalunya, que es trobaven a Manresa, van escriure al Marquès d’Aguilar per
anunciar-li la retirada de Marchin cap a França, davant la impossibilitat d’entrar
a Barcelona, després de l’ocupació de l’Hospitalet i Sant Feliu.18
Tot plegat va afectar molt la pagesia d’aquestes terres, així com les caresties i la
pesta d’aquests anys. Acabada la guerra, els Falguera van aproﬁtar les circumstàncies per arrodonir i completar el patrimoni que tenien a Sant Feliu de Llobregat. Per això van comprar i també permutar altres ﬁnques que tenien a diferents
indrets. El 1655 van bescanviar amb Pere Gelabert de la Riera, pagès de Sant
Just, el camp de Sant Boi, de 15 mujades, per dues peces de terra a Sant Feliu
de Llobregat, una de 4 mujades al lloc dit «Les Oliveres», al costat del seu clos,
15 Document citat per Josep Sanabre (1956), La Acción de Francia en Cataluña en la pugna por
la hegemonía de Europa: 1640-1659, Barcelona, p. 112-128.
16 La repressió fou justiﬁcada pel propi marquès davant del rei en una carta adreçada el 23
de gener de 1641 des de Sant Feliu, Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de
l’Antich Consell Barceloní (1636-1641), (1910), Barcelona, 1910, vol. 12, p. 815.
17 Pol Meseguer Bell, El setge de Barcelona de 1651-1652. La ciutat entre dues corones, tesi
dirigida per Antoni Simon Tarrés. Departament d’Història Moderna i Contemporània de la
UAB. 2012, p. 44, 106,185, 218 i 277.
18 Pere Voltes Bou (ed.) (1965), Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’Antich
Consell Barceloní (1667-1670), Barcelona, vol. 18.
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i l’altra, al lloc dit «Lo camp de la Creu» de 4 mujades.19 El 1656 adquiriren de
Francesc Moner un patí de terra o hort al camí ral, al costat de les seves cases.20
L’objectiu era engrandir la ﬁnca de Sant Feliu per poder acollir les personalitats
que anaven a Barcelona, tal i com havia fet el Palau dels Requesens de Molins
de Rei anys enrere, aleshores molt malmès per les destrosses de la guerra. Ho
van aconseguir i van allotjar destacades personalitats que preparaven la seva
entrada a la ciutat.21
Des de la dècada dels cinquanta, el ﬁll, Jaume Falguera Ferrer (162?-1699),
era al capdavant del patrimoni familiar. El seus préstecs a Joan Josep d’Àustria
per a les seves campanyes contra les tropes franceses de Girona (1653) i Solsona (1655) el van apropar a la Corona. A la seva casa pairal de Sant Feliu es
van allotjar els virreis Joan Josep d’Àustria, el duc de Villahermosa i Francisco
de Velasco. Aquests vincles i aquestes actuacions li van permetre arribar a la
condició de ciutadà honrat (1673). A partir de llavors, va formar part de la bossa
dels ciutadans de la qual s’extreien per sort els noms dels consellers de la ciutat (sistema conegut com a insaculació). Aleshores i des de l’any 1652, la Corona
exercia un control polític en la insaculació dels membres del Consell de Cent i
de la Generalitat a través del Consell d’Aragó, institució que informava de la idoneïtat dels candidats.22 És a dir que controlava els noms dels possibles aspirants.
L’any 1675 van extreure Jaume Falguera Ferrer de conseller segon de Barcelona.23 També van insacular el seu ﬁll Francisco com a coadjutor del Racional.
Jaume Falguera Ferrer també va dirigir estratègicament la política matrimonial
de la seva descendència amb la ﬁnalitat d’afavorir els negocis i gaudir de reconeixement social. Va casar Magdalena amb Francesc de Rius Bruniquer, ciutadà
honrat i més tard oïdor de la Real Audiència; i Eulàlia, amb Pau Feu Soler, un
mercader en ascens i coadjutor del Mestre Racional, que aconseguiria la condició de cavaller durant el regnat de Carles II.24
19 A més a més de permutar-li les terres, Pere Gelabert va rebre 200 lliures. AHPB, Joan
Bautista Vidal, capbreu de la Quadra del Palau.
20 AHPB, Jaume Sayós, liber 4t. notularum. ACB, Pia Almoina, capbreu núm. 50 p. 9.
21 Conxita Solans Roda i M. Cristina Forns de Rivera (2011), Una vila per a un riu. La Baronia
de Molins de Rei. Segles XVI-XIX, Molins de Rei: Ajuntament, p. 121.
22 Vegeu Josep Maria Torras Ribé (1993), «El control polític de les insaculacions del Consell
de Cent de Barcelona (1652-1700)», Actes del III Congrés d’Història Moderna de Catalunya,
Pedralbes, Barcelona, Universitat de Barcelona, p.457-468.
23 El 30 de novembre de 1675 l’extreuen com a conseller segon. Pere Voltes Bou (ed.) (1965),
Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’Antich Consell Barcelona, Barcelona,
Institut Municipal de Història, vol. 19, p. 355.
24 L’oﬁci de coadjutor del Mestre Racional de la Catalunya era un càrrec vinculat a la Corona.
Eren els receptors del Mestre Racional, institució a la qual foren assignades les funcions de
previsió, direcció i control últim de l’administració ﬁnancera real: entre les quals hi havia,
sobretot la ﬁscalització ﬁnancera. Els aspirants devien ﬁdelitat a la Corona i sovint se’ls
demanava formació jurídica i experiència en l’assessorament en alguna institució del Prin-
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Durant tota la segona meitat del segle xvii, els Falguera continuaren amb les
activitats comercials i cobejaren les institucions de la Corona per arribar a incorporar-se a l’estament militar. Un fet cabdal en aquest sentit va ser la revolta
dels Barretines. Com ha estudiat Jaume Dantí, la conjuntura econòmica desfavorable, la plaga de llagosta de 1687, que va malmetre les collites, la ingerència
de la Corona en les insaculacions dels càrrecs de les principals institucions de
Catalunya, i els allotjaments militars desmesurats de les tropes espanyoles van
ser en la base de la revolta pagesa. En el tram ﬁnal dels enfrontaments, Sant
Feliu de Llobregat, on els Falguera tenien una gran propietat, va ser l’escenari
d’un dels fets més luctuosos. El 30 de novembre de 1689, els revoltats es van
concentrar a la vila, on es van enfrontar a la cavalleria. El resultat va ser la mort
de 50 pagesos, l’empresonament de 15 i el saqueig de Sant Feliu. És possible
que la concentració fos un atac directe a Jaume Falguera, conseller en cap del
Consell de Cent de Barcelona, proveïdor de l’exèrcit i alhora privilegiat exempt
dels allotjaments militars. Jaume Falguera era un dels homes clau del virrei i el
cap d’una institució, el Consell de Cent, que es va oposar frontalment als revoltats. El santfeliuencs Domigo Domingo va ser un dels caps principals del moviment, també hi participaren Bernabé Roca, Antic Vallhonrat, Josep Tort, Pau
Julià i Francesc Batlle.25
Acabat el conﬂicte, Carles II va atorgar als consellers de Barcelona el dret de
cobertura «en atención a la ﬁneza con que ha obrado esa ciudad en las ocurrencias que se han ofrescido con motivo de la sedición sucedida en algunos pueblos
de la provincia».26 Va recompensar l’actuació del conseller en cap, Jaume Falguera Ferrer, durant el setge amb la carta de cavaller, l’any 1694.27 A partir de
llavors, els Falguera van anteposar la preposició «de» al seu cognom.28
En la guerra dels Nou Anys, van acollir el virrei Velasco durant el setge de Barcelona de 1697. Llavors can Falguera, a Sant Feliu, tampoc no va ser un refugi
segur per al virrei perquè, poc després, va haver de sortir corrents de la vila per
un atac de les forces franceses.
cipat. Sobre les funcions del coadjutor del Mestre Racional, vegeu: Miguel Ángel Martínez
Rodríguez (1999), «Personal de la Batllia i del Mestre Racional de Catalunya a la segona
meitat del Sis-cents», Estudis: Revista d’història moderna, núm. 25, p. 143-162. Sobre els capítols matrimonials, signats el 21 de juny de 1668, entre Magdalena de Falguera i Francesc
de Rius, vegeu: AHPB, Jaume Sayós, liber quartus capitolorum matrimonialium, signatura
733/44.
25 Vegeu: «Llista dels principals implicats en la revolta dels Barretines l’any 1689», publicada
a Jaume Dantí Riu (1990), Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona,
Curial, p. 203-205.
26 Citat per Joan Reglà (1965), Els virreis de Catalunya, Barcelona, Vicens Vives, 1956, p. 143.
27 ACA, Consell Suprem d’Aragó, Secretaria de Catalunya, lligall 242.
28 No hem fet constar la preposició «de» al cognom Falguera per tal de no fer el text excessivament carregós.
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Els Falguera durant el primer període borbònic (1701-1705)
La successió de Carles II va coincidir amb la mort dels membres de la família
Falguera que havien dirigit el patrimoni i havien exercit càrrecs públics durant la
segona meitat del segle xvii. El 1698 va morir Jaume Falguera Ferrer i, dos anys
després, el seu ﬁll gran, Francisco Falguera Lladó, aquest últim sense descendents.29 Enrere van restar els membres de la família vinculats al comerç. Entre
1700 i 1709 el patrimoni familiar el va gestionar sobretot Francisca Serra, la vídua de Francisco, que va gaudir de l’usdefruit. Ella va liquidar els negocis del seu
marit amb els Feu i amb altres proveïdors de l’exèrcit.30 El nou titular era Jaume
Falguera Lladó (1647-1722) solter i assessor jurídic de la ciutat de Barcelona
des de l’any 1694, l’any en el qual el seu pare va aconseguir ascendir a cavaller.
Ramon Falguera Brocà (1680-1752), el ﬁll petit de la segona esposa, Anna Brocà, molt més jove que els seus germans de pare, pertanyia a una nova generació
que a poc a poc aniria prenent les regnes del patrimoni familiar. Per educació i
per vincles de sang, estava vinculat a la cultura que s’obria pas en aquell moment entre la noblesa. A prop tenia el seu nebot Josep de Rius Falguera, cinc
anys més gran que ell, i un dels fundadors de l’Acadèmia de Desconﬁats, institució inspirada en les associacions elitistes de França i especialment d’Itàlia, que
representava la unió de la noblesa i el saber.31
Tant Jaume com Ramon tenien una formació jurídica, eren doctors en dret, i
les seves experiències professionals es vinculaven a l’assessorament del Govern de la ciutat de Barcelona i no al comerç que ﬁns aleshores havia estat el
centre de les activitats del pare i del germà gran. Tal com va aﬁrmar James S.
Amelang, els juristes havien pres rellevància entre la classe dirigent pel prestigi intel·lectual de la tradició jurídica catalana i perquè proporcionava la base
teòrica d’un dels règims constitucionals més actius del segle xvi i xvii. Aquests
professionals van prendre inﬂuència política, en especial en el govern municipal de Barcelona i en l’Audiència, alhora que aconseguien poder a través de
la gestió de patrimonis.32 Segons aquest autor, l’exercici del dret va jugar un
paper fonamental per al manteniment dels recursos de la classe dirigent en un
moment en què l’oligarquia mercantil i l’aristocràcia feudal esdevenien una elit
uniﬁcada. Els ingressos derivats d’aquesta activitat va compensar la davallada
d’altres tipus de renda.33
A través de Francesc Castellví, coneixem una actuació concreta de Jaume
Falguera Lladó com a assessor jurídic del Consell de Cent en la reunió de la
Conferència dels Tres Comuns de 1700. Castellví l’atribueix equivocadament a
29 AHPB, Gaspar Sayós, Testament de Jaume Falguera Ferrer de l’any 1692.
30 Vegeu les escriptures d’aquesta época a AHPB. Gaspar Sayós.
31 James S. Amelang (1986), La formación..., p. 167.
32 James S. Amelang (1986), La formación..., p. 76-80.
33 James S. Amelang (1986), La formación..., p. 90.
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Figura 2. Esquerra: Jaume Falguera Ferrer (1623-1698) amb el vestit de conseller de
la ciutat de Barcelona. Ho va ser dues vegades, una d’elles, com a conseller en cap. Ell
va ser qui va ascendir a ciutadà honrat i a cavaller. Dreta: el seu fill Francesc Falguera Lladó (1645-1700) amb el vestit de conseller de Barcelona. Va ser conseller tercer.
Col·lecció particular de la família Ros de ca n’Armera (Barcelona). Pintors desconeguts.
Ramon Falguera, un jove de només 20 anys que llavors no era advocat de la ciutat.34 Aleshores acabava de morir Carles II i la Diputació del General i el Consell
de la ciutat van reunir representants de les tres institucions per no allargar el
procés amb una convocatòria de la Junta de Braços. L’objectiu era evitar desordres i analitzar la situació política. Hi havia dubtes constitucionals per acceptar
el príncep Jordi Hessen-Darmstadt com a virrei, ja que, segons l’ordenament
jurídic vigent, si moria el rei, el virrei havia de cessar ﬁns que el nou rei jurés
les constitucions de Catalunya (el que es coneixia com a la vicerègia). El 8 de novembre van arribar a Barcelona les disposicions del testament de Carles II on es
nomenava el duc d’Anjou, Felip de Borbó, com a successor. També es demanava
la continuïtat del virrei Hessen-Darmstadt. Però, d’acord amb la vicerègia, la
més alta autoritat de Catalunya l’havia d’exercir interinament el segon magistrat més important del Principat. La Diputació del General va acceptar de seguida la proposta de Madrid, però inicialment el Consell de Cent i, sobretot, el Braç
Militar s’hi oposaren. Després de molts debats i pressions i davant l’amenaça de
34 Francesc Castellví (1997-2002), Narraciones históricas, Madrid: Fundación Francisco Elías
Tejada y Erasmo Percopo, vol. 1, p. 301-304.
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l’entrada a Catalunya d’un contingent de cavalleria francès que executaria les
disposicions testamentàries, la Conferència va acordar seguir els dictats dels
assessors legals de les tres institucions. Entre aquests hi havia Jaume Falguera. Segons Castellví, aquests assessors estaven emparentats amb el Canceller i
els jutges i oïdors de la Reial Audiència, el nucli originari favorable a Felip V. I van
rebre pressions directes perquè acceptessin les ordres de Madrid i reconeguessin Felip de Borbó com a hereu i Darmstadt com a virrei, abans de prestar jurament. Jaume Falguera tenia familiars entre els oﬁcials de l’Audiència i els consellers de la ciutat de Barcelona. Fins i tot el seu nebot, Ignasi de Rius Falguera,
va ser un dels consellers encarregats de comunicar a Darmstadt la deliberació
del Consell de Cent.35 Josep Maria Torras aﬁrma que el període d’interinitat es
va resoldre gràcies a l’enorme popularitat de Jordi de Darmstadt per l’actuació
contra els francesos de l’any 1697.36 Temps després, l’any 1721, en un procés
contra el segrest dels béns de Jaume Falguera Lladó, Josep Bernal, assistent
a la Junta de Braços de l’any 1713 i un dels testimonis de la causa, va aﬁrmar
que aquesta actuació li va ocasionar l’enemistat dels partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria per haver aconsellat als consellers que conﬁrmessin el comte de
Palma com a virrei després de la mort del rei Carles II. En aquest cas val a dir
que el primer virrei no va ser el comte de Palma sinó Hessen-Darmstad, encara
que la situació es va repetir després quan ell va accedir al poder. Per tot plegat:
«a lo que no assentía el Común de la Provincia, que fundada en la opinión y votos de diferentes abogados, pretendían devían entrar la vice Regia Gobernación,
hasta que S. M. Huviesse prestado personalmente el juramento en la provincia,
fue públicamente por este y demás motivos tenido y reputado por afecto al rey
ntro. Señor, como en realidad lo era, y consitó contra si el odio de los que seguían
el partido de aquel Príncipe, que en dicho año 1705 invadió este Principado de
quienes fue perseguido, todo lo que es muy público y notorio».37

En un primer moment, el 1701, no es va qüestionar Felip V, tot i que sí que es
va posar en dubte la manera d’abordar la interinitat. Aleshores una part dels
jutges de la Reial Audiència donaven suport a les aspiracions absolutistes, entre
ells l’anomenada quatreta, integrada per Josep Pastor, Francesc de Rius, Josep
Güell i Francesc Portell, el nucli dur del partit ﬁlipista a Catalunya. Un dels membres principals d’aquest sector, Francesc de Rius Bruniquer, estava casat amb
Magdalena Falguera, i per tant era cunyat de Jaume i de Ramon Falguera.
El mes de març de 1701, abans de l’acabament del mandat de Darmstadt, van nomenar virrei el comte de Palma. El nou virrei va entrar a Barcelona per Sarrià, on els
Alòs, familiars dels Falguera, el van allotjar a casa seva.38 Aquí va rebre l’ambaixada
35 Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní (1698-1701)
(1970), Barcelona, Rafael Dalmau, Institut Municipal de Història, vol., 23, p. 160.
36 Josep M. Torras Ribé (1999), La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714),
Barcelona, Rafael Dalmau, p. 47.
37 ACA, Batllia i Intendència, Processos, Ramon de Falguera contra el ﬁscal 1721 N.7 Au.
38 Dietari de l’antic Consell Barceloní (1698-1701) (1970), Barcelona, vol. 23, p. 201.
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del Consell de Cent per preparar la seva entrada a la ciutat. Llavors, Felip V encara
no havia jurat les constitucions i es va tornar a qüestionar aquest nomenament.
Quan Felip V va venir a Barcelona el setembre de 1701, aconsellat pel seu avi
el rei Lluís XIV, va intentar guanyar-se el poble català davant la qüestió successòria, i per això va jurar les constitucions de Catalunya i va convocar corts. Feia
més de cent anys que no es convocaven. Sense entrar en detalls, les corts de
1701-1702 van suposar un avenç per a les institucions catalanes. En especial
per l’aprovació de la Constitució de la Nova Observança, que creava un tribunal
de contrafaccions —actes contraris a les lleis de Catalunya— que havia de garantir el compliment de les lleis paccionades davant determinades actuacions
del virrei i dels oﬁcials de la Corona. També es van dictar una sèrie de mesures
de reforma per frenar la corrupció i fomentar la economia del país.39 Amb tot, la
lectura que van fer els braços dels memorials d’abusos dels oﬁcials del rei i el
desenvolupament de les corts va posar de manifest les tensions entre el nucli
que donava suport a Felip V —integrat pel virrei, el Consell d’Aragó i els jutges
de la quatreta, com Francesc de Rius Bruniquer— i els representants catalans a
les corts, que volien anar més enllà.40 Per exemple, no van aconseguir evitar les
ingerències de les institucions de la monarquia en les insaculacions, ni tampoc
van resoldre el tema de les feixugues càrregues dels allotjaments militars.
Mentre se celebraven les corts, l’any 1701, es va crear la Gran Aliança de la
Haia, un acord pel qual Anglaterra, el Sacre Imperi Romanogermànic i les Províncies Unides dels Països Baixos es van unir en una aliança militar per fer front
a la coalició de França i Espanya. La primavera de 1702, les potències marítimes
van declarar les hostilitats a Lluís XIV i així s’iniciava la guerra de Successió, que
va involucrar totes les potències europees i que es va desenvolupar en un marc
geogràﬁc molt més ampli que el d’aquest continent. Darrere de la guerra hi havia l’objectiu principal de limitar el poder de França, així com interessos econòmics enfrontats, sobretot per la lluita pel mercat d’ultramar. També es confrontaven dos models de fer política, un basat en l’absolutisme, que intentava crear
un estat fort i centralitzat; i l’altre, fonamentat en una tradició constitucionalista
que aspirava a introduir-hi reformes econòmiques i polítiques.41 Inicialment el
conﬂicte no es va dirimir a la Península ni a Catalunya.
Acabades les corts i davant l’inici de la guerra, Felipe V embarcà cap a el regne
de Nàpols. Després de la seva marxa es van produir els primers conﬂictes entre
39 Vegeu: Constitucions, capítols i actes de cort 1701-1702 i 1705-1706 ( 2006), Barcelona, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya.
40 Joaquim Albareda (1993), Els Catalans... p. 84-85.
41 Vegeu Joaquim Albareda Salvadó (2010), La Guerra de Sucesión de España (1700-1714).
Barcelona, Crítica, 553 p. Sobre el posicionament dels catalans Joaquim Albareda Salvadó
(1993) Els catalans i Felip V. de la conspiració a la revolta (1700-1705) , Barcelona, Vicens
Vives, 352 p. i Josep FONTANA (2005), «La guerra de Successió. Els motius de Catalunya»,
Revista de Dret Històric Català, Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Històrics, p. 11-23.
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les institucions catalanes i el virrei. Les autoritats borbòniques van bloquejar
el comerç amb els països de l’Aliança (Holanda, Anglaterra) i van expulsar de
Catalunya el comerciant holandès Arnold Jäger, un home arrelat al país des
de feia quaranta anys, molt vinculat a les elits barcelonines. A partir de llavors,
una part important dels homes de negocis, que mantenien relacions comercials
amb aquests països, es va posicionar clarament a favor del partit austriacista. Els Falguera, com a antics mercaders, tenien vincles d’amistat amb el nucli
favorable a l’arxiduc Carles. Aquest grup el liderava Narcís Feliu de la Penya,
economista, jurista, publicista i historiador que va dedicar bona part de la seva
vida a defensar els interessos industrials catalans i a elaborar un projecte per
impulsar-los. Per això va idear crear una companyia de comerç a l’estil holandès i va encoratjar els menestrals tèxtils i els comerciants de la ciutat perquè
viatgessin a Holanda, França, Alemanya i Anglaterra amb la ﬁnalitat que coneguessin noves tècniques de producció industrial i de relacions mercantils.
Pròxim a ell, hi havia Pau Feu, el cunyat dels Falguera, casat amb Eulàlia. Aquest
matrimoni, entre altres ﬁlls, va tenir Josep Feu, marit d’una pubilla de la branca
mataronina dels Feliu de la Penya, i Teresa, esposa de Ramon Sambassart Falguera, el seu oncle segon, membre d’una altra destacada família de comerciats.
Els Falguera també havien compartit afers econòmics amb Arnold Jäger, cosa
que demostra el fet que l’any 1752 encara conservaven la documentació d’un
crèdit «que no se sab la quantitat en que consisteix en lo qual interesa lo defunt
sobre los effectes que foren de Arnaldo y Jager consuls de Olanda».42
Entre 1704 i 1705, Francisco de Velasco va ser el virrei de Catalunya. Com hem
vist, els Falguera el coneixien bé de la seva anterior etapa com a virrei, quan el van
allotjar a Sant Feliu de Llobregat durat el setge de Barcelona de 1697.43 Aquest
virrei va fer una política de repressió, en especial a partir de l’assalt dels aliats a
Barcelona, i va desinsacular membres de l’estament militar que creia que havien
donat suport al desembarcament fallit dels aliats de 1704. Durant aquest temps,
Jaume Falguera Lladó va continuar com a jurista de la ciutat i va començar a
formar part de la llista de candidats a oïdor militar de la Diputació del General.44
Els Falguera en l’època de l’Arxiduc (1705-1713)
El 20 de juny de 1705, els vigatans (un grup de propietaris i nobles austriacistes)
van signar en representació de Catalunya el pacte de Gènova pel qual els anglesos es comprometien a donar suport militar i diplomàtic als catalans. D’acord
amb aquest pacte, Anglaterra havia de desembarcar tropes a Catalunya per lluitar a favor de les aspiracions de Carles d’Àustria al tron de la monarquia hispà42 AHPB, Fèlix Avellà, Inventari fet a la mort de Ramon Falguera, 1752.
43 A. Ros, Francisco, Pbro, ed. «El Codern de la Relasió...».
44 Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum X. Anys 1701-1713. Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 2007, p. 1720.
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nica. També es comprometeren a respectar les lleis i constitucions de Catalunya.
El mes de setembre d’aquell any els aliats desembarcaven prop de Barcelona.
Jaume Falguera Lladó no va tenir una actuació signiﬁcada com a borbònic;
creiem que el seu únic «pecat» va ser la seva proximitat familiar en aquests
cercles. Era un jurista de la ciutat de Barcelona avesat en les constitucions de
Catalunya i en els privilegis de la ciutat, que no semblava que tingués un interès
especial en la participació directa en política. Amb tot, al principi se’l va enquadrar en el bàndol de Felip V. Per això, quan el mes de setembre de 1705, les tropes aliades eren davant de Barcelona esperant assetjar-la, se’n va haver d’anar
de la ciutat i es va aixoplugar a la seva casa pairal de Sant Feliu de Llobregat.
Com ell, una part de la noblesa va fugir de la ciutat i es va refugiar a Montserrat
i a les cases pairals que tenien vora la ciutat per por dels bombardejos.
Durant els primers dies de setembre, el virrei Velasco va incrementar les accions repressives i va enforcar tres vigatans. D’immediat, aquesta actuació va
tenir com a resposta accions de càstig contra ﬁlipistes que residien fora de Barcelona. Entre ells, contra Josep Alòs (casat amb una neboda dels Falguera) a qui
li cremaren la casa de Sarrià.45
Durant aquells dies, Jaume Falguera es va refugiar al Papiol, a casa de Francesc
Vadell, rector d’aquesta vila i pròxim a la causa borbònica. Coneixem aquests
fets perquè anys després, el 1721, van embargar els rèdits de les terres dels
Falguera de la parròquia de Sant Martí de Provençals amb l’argument de la
permanència de Jaume Falguera a Barcelona durant el setge dels anys 1713
i 1714.46 Els Falguera es van defensar aportant testimonis sobre la persecució
que va patir Jaume Falguera l’any 1705. Entre aquests, hi havia la declaració del
masover de Sant Feliu de Llobregat Pere Casanovas, que va ser qui el va portar
a la casa d’en Vadell, a la rectoria del Papiol. També va testiﬁcar Josep Salanova,
l’apotecari, batlle de Sant Feliu de Llobregat i destacat borbònic local:
«Jayme Falguera se hallava retirado en la casa de Dn. Franciso Vadell, cura que
era entonces del lugar del Papiol, quien era muy afecto a los interesses del Rey
nro sñor, fue preso por la gente sediciosa, quienes le robaron todo su equipage y
dinero tratándole con la mayor ignomia, como si fuesse un hombre facinerosso,
llevándole presso, como le llevaron en el campo de los enemigos, que entonces
era delante la presente Ciudad, a más de ser esto muy público y notorio, y tal la
pública voz y fama no solo en el lugar del Papiol, sino también en el de San Feliu
de Llobregat, de donde el testigo en aquella ocasión era bayle y por todo los
demás lugares circumvezinos».

El rector Francesc Vadell, quan ja era canonge de la Catedral de Barcelona, va
aﬁrmar que:
«en un día del mes de setiembre del año 1705 estándose el testigo en la rectoría
45 Joaquim Albareda (1993), Els Catalans..., p. 191.
46 ACA, Batllia i Intendència, Ramon de Falguera contra el ﬁscal 1721 N.7 Au.
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del Papiol, de la qual el testigo era cura, junto con dn Jayme de Falguera llegó
una compañía de migaletes de los enemigos y echado con violencia las puertas a
tierra y estando ya para echar la puerta de la sala de dicha rectoría, entraron en
capitulación diziendo si tenian seguras las vidas haviendosse en este intermedio
reconciliado entrambos para morir/ respondió el capitán que si y baxo de esta palabra, habrieron la puerta y prenguntoles el testigo que era lo que buscavan a lo
que respondieron que no venían por el testigo sino por Dn Jayme de Falguera que
era un traydor al señor archiduque, que ellos entonces llamavan Rey, y luego le
prendieron saqueándole las faltriqueras quitándole quanto dinero tenía en ellas,
como también el espadín que trahia en la cinta guarnecido de plata, mandando
también entregar toda la ropa y equipage que tenía en casa de el testigo, como en
efecto se les entrego, y se lo llevaron y representándoles el testigo, que por sus
años y poca salud, no podría ir a pie, a que respondieron, que sino podía ir a pie,
le llevarían arrestrando, que essa era la orden, que trahian lo que movió a el testigo ha prestarle un mulo y mosso para acompañarle hasta el campo de los enemigos, del qual supo el testigo le dejó preso, y con guardias de vista en una de las
casas del dicho campo, en donde se mantuvo muchos días, después de los quales
se restituyó en su casa, quedando siempre muy mal visto del pueblo por afecto
al Rey nuestro señor, siendo muy público y notorio y tal la pública voz y fama».

El 13 de setembre les tropes aliades van preparar l’atac de Montjuïc, on en plena batalla va morir Jordi Darmstadt. Al principi els borbònics van rebutjar les
forces austriacistes, però l’endemà tornaren a atacar i controlaren les defenses
del castell, des d’on van organitzar l’assalt de la fortalesa de la ciutat. Més tard,
bombardejaren Barcelona des dels vaixells. Després de l’atac des de Montjuïc
ﬁns a ﬁnals del més d’octubre, les dues forces van entrar en contacte per negociar la retirada borbònica. Mentrestant, l’arxiduc Carles residia al poble de
Sarrià on rebia les adhesions de les ciutats i pobles de Catalunya i d’una part
important de la noblesa barcelonina que havien abandonat la ciutat des que
s’inicià el setge.47 El 9 d’octubre el virrei Francisco Velasco capitulà. Després
els barcelonins es van revoltar davant la por que els borbònics s’emportessin o
matessin els presos en la retirada. Això va ocasionar un atac a algun destacat
ﬁlipista com Francisco de Rius Bruniquer, el cunyat dels Falguera.
Arran de la presa de Barcelona per les forces aliades, van treure Jaume Falguera de la bossa d’oïdor militar de la Generalitat de Catalunya, càrrec pel qual
havia estat insaculat en època borbònica.48
El 1705, Carles III va jurar les constitucions i va convocar corts. Les corts, que foren les últimes, van aprofundir en l’obra de les anteriors pel que fa a les garan47 Josep Maria Torras Ribé (2001), La guerra de Successió i els setges de Barcelona: 16971714, Barcelona, Rafael Dalmau, p. 132.
48 Segons el procés de la Batllia abans esmentat, substituí Antoni de Muxiga i Ginebreda,
segons el dietari de la Generalitat substituí Melcior de Palau i Soler, Dietaris de la Generalitat
de Catalunya, Volum X.. p. 1720.
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ties de funcionament de les institucions d’autogovern i a les mesures d’estímul
de l’economia. També van intentar resoldre els temes que havien quedat pendents, com la ingerència de les institucions de la monarquia en les insaculacions i la feixuga càrrega dels allotjaments militars.49
Després de la presa de Barcelona, els Falguera es van apropar a la causa austriacista. La primera actuació coneguda de la família a favor del rei Carles es va
produir el més de febrer de 1706, durant l’època de la celebració de les corts de
1705-1706. Llavors, Francisca Falguera Vives, la vídua de Francisco, el germà
gran, usufructuària i administradora del patrimoni del seu marit durant aquests
anys, va entregar els objectes de plata de la família al seu cunyat Jaume perquè
contribuís a ﬁnançar la Corona. En concret va lliurar:
«Primo una escupidora, item una sotacopa gran, Item dos candeleros ab los
peus quadrats, Item un saler, una pebrera, una sucrera, dos gots, dues escudellas, y duas culleras, de per tot en camerat [tot junt] 112 unces ½, la qual plata
era de la heretat de dit Francisco son marit y aquella se troba continguda, entre altre, en l’inventari que dita senyora prengué de l’heretat del seu marit, davant l’infrascrit notari.50 La qual plata ha entregat dita senyora a dit Dr. Jaume
a efecte de poder fer, com realment feu de aquella servey al Rey nostre Señor
(que Déu guarde) als 21 de febrer proppassat en la conformitat que molts altres individuos de la present ciutat feren semblant obsequi a sa magestat».51

El rei Carles necessitava diners per fer front a la prevista ofensiva borbònica i
les corts van aprovar un donatiu de dos milions de lliures que havia de fer-se
efectiu en el termini de deu anys. Era una quantitat molt inferior la desitjada
per Carles III. Aquells dies de ﬁnals de març de 1706, van arribar notícies de
la presencia de tropes de Felip V disposades a atacar Barcelona. El setge es va
fer efectiu a partir de del 3 d’abril.52 Aleshores, Ramon Falguera va ser capità
d’una de les quatre companyies de la Coronela (les milícies dels gremis) que
van intervenir en defensa de la ciutat a Montjuïc; en concret comandava la dels
llibreters, ﬂassaders, vidriers i escultors.53
«Mandó coronar la muralla de la gente de la Coronela; cuatro compañías se destinaron a Montjuïc. Los primeros capitanes que subieron fueron don Juan de
Pinós, don Raimundo Falguera, don Francisco Padallás, don Ignacio Alegre y el
capitán teniente Jaume Abadal».54
49 Vegeu: Constitucions, capítols i actes de cort 1701-1702 i 1705-1706 …
50 Una unça de joieria a Barcelona era aproximadament 33,54 grams. Claudi Alsina, Gaspar Feliu
i Lluís Marquet (1990), Pesos, mides i mesures dels Països Catalans, Barcelona, Curial, p. 241.
51 L’àpoca d’haver rebut els objectes de plata li va fer Jaume Falguera el 3 d’octubre de 1706.
AHPB. Gaspar Sayós, signatura 854/15.
52 Joaquim Albareda Salvadó (2010), La Guerra de Sucesión. p.182.
53 Narcís Feliu de la Penya Farell (1709), Annales de Cataluña,y epílogo breve de los progressos y famosos hechos de la nacion catalana ... Barcelona, Juan Pablo Martí, vol. 3, p. 557.
54 Francesc Castellví, Narraciones históricas... vol. I, p. 301-304 i vol. II, p. 78.
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Les tropes de les Dues Corones aconseguiren prendre Montjuïc, però quan anaven a assaltar les muralles de la ciutat, els enfrontaments van fer un gir de 180
graus, davant les notícies i després realitat de l’arribada de reforços aliats que
obligaren els borbònics a aixecar el setge de Barcelona de forma caòtica.
Aquests suports a la casa dels Habsburg, els hi van ser recompensats als Falguera. Llavors, el 1706, van tornar a insacular Jaume Falguera com a oïdor de
comptes militar de la Vegueria de Barcelona i va recuperar els càrrecs d’oﬁcial
reial interí del Racional i d’assessor jurídic de Barcelona.55 A partir d’aquest moment, va fer tasques de representació de la ciutat: per exemple, el 2 de juny de
1708 va anar a rebre el general James Stanhope i ell, amb un altre representant,
li van comunicar que la reina Anna d’Anglaterra l’havia nomenat comandant en
cap de l’exèrcit anglès a Espanya.56 El 1706, Ramon Falguera va actuar com a
advocat ﬁscal subrogat de la ciutat i, més tard, com a substitut de l’advocat de la
ciutat, en aquest cas del seu germà Jaume.57
El 1708, Ramon Falguera va representar el Braç Militar en diversos actes de
protocol de la Corona: acompanyant el rei Carles en la visita a l’església de Sant
Josep dels carmelites descalços, on els Falguera tenien el vas sepulcral de la
família; o en el seguici de rebuda a la princesa Elisabet Cristina de BrunsvicWolfenbüttel a Mataró, quan va venir a Barcelona per ratiﬁcar el seu casament
amb Carles d’Àustria, un parèntesi festiu enmig de la guerra.58
55 Eduard Martí Fraga (2009), La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels
Tres Comuns i el Braç Militar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera, p. 303 i Dietaris de
la Generalitat de Catalunya, Volum X.... p. 1779.
56 El 2 d’agost de 1711 va signar com a assessor jurídic l’informe següent: [Ve lo síndich del
Bras] DIUMENGE. A II DE DIT.- En aquest dia, vingué lo síndich de l’excel·lentíssim y ﬁdelíssim
Bras Militar y entregà en mà del senyor conceller segon la deliberació per aquell comú presa,
la qual és así cusida (42), signada de número 77. Y per lo senyor conceller li fou respost que
estimava molt la Ciutat a aquell excel·lentíssim y ﬁdelíssim concistori la deliberació per ell
presa del que li’n dava las gracias per lo bon logro de la pretenció tenían los excel·lentíssims
comuns. Després l’escrit núm. 42 és l’informe informe signat per Falguera. Pere Voltes Bou
(ed.) (1974), Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní (1710-1711), Barcelona, vol. 27, p. 101 i p. 163-165. Sobre la visita a James Stanhope,
vegeu: Pere Voltes Bou (ed.) (1973), Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de
l’antic Consell Barceloní (1707-1709), Barcelona, Institut Municipal de Història, vol. 26, p. 93.
57 Com a advocat ﬁscal subrogat de la ciutat, vegeu Dietaris de la Generalitat de Catalunya.
Volum X. Anys 1701-1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, p. 648. L’11 de maig de
1711 apareix de substitut de l’advocat de la ciutat, amb la signatura de Falguera Brocà (tot
i que no surt el seu nom és Ramon perquè surten els dos cognoms). Ell signa una resolució
sobre la potestat que té la ciutat per imposar i executar sancions a les ﬂeques que no acatin
les disposicions. Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum X. …p. 185.
58 Breve relación del feliz viaje de la Reina NS. Isabel Cristina... desde San Pedro de Arenas hasta
la ciudad de Mataró su magníﬁca y gloriosa entrada en Barcelona (1708), Barcelona, Rafael
Figueró «Nombres de los sujetos que eligieron la ciudad de Barcelona, el estamento militar
de Cataluña y el Cabildo de la Sta. Iglesia de Barcelona para pasar a Mataró a cumplimentar
la reina en nombre de sus comunes separadamente», entre els quals apareix Ramon de Fal-
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Sembla com si els Falguera s’haguessin de fer perdonar antics suports als Borbons. Amb tot, l’apropament deﬁnitiu es va produir el 1709, quan Ramon Falguera es va casar amb Gertrudis d’Asprer, ﬁlla d’una família benestant de gran
pes polític dins del bàndol austriacista. En els capítols matrimonials, Jaume, el
germà solter de Ramon, va fer donació de tots els drets, béns i accions del patrimoni familiar i es va reservar 1.000 lliures i l’usdefruit. La família de la núvia
va aportar un important dot de 10.500 lliures, de les quals 2.500 procedien del
patrimoni matern i 8.000 lliures del patern.59
A partir d’aquest enllaç, els germans Falguera es van fer càrrec de gestionar
conjuntament el patrimoni i de liquidar els drets dotals de la seva cunyada Francisca Serra, que ascendien a la quantitat de 7.528 lliures i 14 sous, i per això van
vendre alguna propietat i es van endeutar amb dos censals de 2.900 lliures de
capital total.60
Però qui eren els d’Asprer? I quina era la seva extracció social? Francesc
d’Asprer Talrich, el pare de la núvia, era originari de Sant Joan de les Abadesses
i ﬁll de Francesc d’Asprer Palós, conseller en cap de Barcelona. Aquesta família
havia prestat serveis a la Corona i havia ﬁnançat diverses campanyes contra
els francesos durant la Guerra dels Trenta Anys, concretament a Camprodon,
Olot, Ripoll i Salses (1640), on van assistir el virrei i capità general Dalmau de
Queralt Codina. Gràcies a això van aconseguir el privilegi de cavaller l’any 1654.
Els d’Asprer van perdre una gran part de la seva hisenda del Rosselló durant
aquesta guerra.61 Francesc d’Asprer Talrich era un austriacista de primera hora.
L’oncle de Gertrudis, Josep d’Asprer (16?- 1719), era un eclesiàstic austriacista
que formà part de la junta d’eclesiàstics nomenada per Carles d’Àustria abans
de la presa de Barcelona de 1705. Era membre del braç eclesiàstic i va pertànyer a la Junta Secreta (1713-1714).62 La família també tenia un caigut de la
causa, Francesc d’Asprer Arenyes, el germà de Gertrudis, un home que va morir
d’un tret el 21 de setembre de 1705, quan donava suport en la trinxera a Milord
Galway, el Capità General de les tropas de desembarcament de les armades anglesa i holandesa. Va ser el primer cavaller català mort a la Guerra.63 L’any 1706,
Carles III concedí a Francesc d’Asprer tots els drets reials de què gaudia a Moià
i el va fer coronel i governador de Tarragona. Més tard, a Poblet, el va ascendir
a general. Segons Castellví, el 5 de febrer de 1711, quan el rei va abandonar el
guera en nom de l’estament militar. Francesc Castellví, Narraciones históricas…t.. II, p. 559.
59 AHPB, Gaspar Sayós, Tercius liber capitulorum matrimonialum (1706-1713).
60 AHPB, Gaspar Sayós, signatures núm. 854/16 i 854/17.
61 El va demanar Francesc d’Asprer Palós a nom del seu pare, Joan Asprer. ACA, Consell Suprem d’Aragó, lligall 241, núm. 021 i 078.
62 Francesc Castellví, Narraciones históricas..., vol. I, p. 539.
63 Francesc Castellví, Narraciones históricas... vol.,I, p. 542, Sobre els d’Asprer, vegeu també
Narcís Feliu de la Penya Farell, Anales de Cataluña, vol. 3, p. 539, 548 i 643.
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país, li va atorgar el títol de comte.64 El seu ﬁll Josep d’Asprer Arenyes fou cònsol
militar entre 1709 i 1713.65
El 18 de juny de 1710 van nomenar Ramon Falguera representant del Braç Militar en la Conferència dels Tres Comuns.66 Aquesta institució era de caràcter consultiu i l’integraven representants de la Diputació del General, el Consell de Cent
i el Braç Militar. Com ens ha mostrat Eduard Martí, des de la mort de Carles II ﬁns
a la ﬁ de la guerra de Successió, les conferències dels Tres Comuns van jugar un
paper fonamental en la defensa de les constitucions i privilegis de les agressions
de les institucions de la Corona.67 Defensaven el que en deien les lleis de la terra.
Però el 1711 la Guerra va fer un tomb inesperat. El mes d’abril va morir Josep I,
emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, i el seu germà Carles va ser cridat per succeir-lo. Abans, el mes d’octubre de 1710, a Anglaterra, els whigs, que
havien impulsat la guerra, van perdre el poder en beneﬁci dels torys, grup que volia signar la pau. El mes de setembre el rei Carles marxà cap a Viena per prendre
possessió de la corona i va deixar la seva esposa Elisabet Cristina al capdavant
del país com a virreina. Les potències europees van buscar el ﬁnal de la guerra.
En aquest context, els catalans van intentar entrevistar-se amb l’emperador
Carles a Viena, per tal de participar en els processos de negociació de la pau.
El 4 de juny de 1712 van crear la Divuitena, una comissió dels tres estaments
destinada a proposar a l’emperadriu enviar una ambaixada dels Tres Comuns
a Viena per entrevistar-se amb l’emperador.68 En aquesta comissió va participar Ramon Falguera. Es va nomenar Francesc de Berardo d’Espuy, marquès de
Montnegre, però no el van rebre, ni tampoc a Utrecht, ni a la Haia ni a Londres.69
El mes d’octubre de 1712, les tropes dels Aliats es retiraven de Catalunya.
Pau Feu Falguera, nebot de Ramon Falguera, va ser un dels encarregats de fer
gestions a Amsterdam per donar suport a l’ambaixada de Pau Ignasi de Dalmases a Londres. Aquesta ambaixada tenia com a objectiu incloure el cas dels catalans en les negociacions de la pau de les potències internacionals de 1713.70
64 Francesc Castellví, Narraciones …, vol. I, p. 542.
65 Pere Molas Ribalta (1977), Comerç i estructura social a Catalunya i Valencia als segles. XVII i
XVIII, Barcelona, Curial, p. 204.
66 Dietaris de la Generalitat de Catalunya 1701-1713, p. 1002.
67 Vegeu la tesi doctoral d’Eduard Martí Fraga (2008), «La conferència dels tres comuns i el
braç militar: dues institucions decisives en el tombant del segle xvii », Barcelona, Universitat Pompeu Fabra.
68 Dietaris de la Generalitat 1701-1713. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2000, p. 1248.
69 Joan Pons Alzina (2008), «Introducció», La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada
Dalmases i altra documentació (1713-1714), Barcelona, Parlament de Catalunya, Generalitat
de Catalunya. Departament de Justícia, p. xx.
70 Dalmases escriu a diverses persones d’Amsterdam, una de les anotacions conté el següent: «Y a don Pablo de Feu y Falguera lo mismo y encargándole que por vía del señor conde Ferrán comunicara lo que le escrivirían sus parientes de Cattaluña». La Junta General de
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El 2 de març de 1713, Jaume Falguera Lladó va redactar les últimes voluntats i, en compliment dels capítols matrimonials de Ramon i Gertrudis de l’any
1709, va fer hereu universal el seu germà.71 En aquest testament va nomenar
marmessors, membres de la seva família, alguns d’ells destacats personatges
d’ambdós bàndols. De ben segur que en això va inﬂuir l’avenç de les negociacions de pau entre els aliats i França. Entre els partidaris austriacistes hi havia
Francesc d’Asprer Talrich i el seu germà Josep, ardiaca d’Andorra i canonge de
la Seu d’Urgell. Entre els borbònics, el seu cunyat Francesc de Rius Bruniquer
i els seus nebots Ignasi de Rius i Falguera i Francesc de Rius Falguera, monjo
i dispenser del monestir de Sant Cugat del Vallès. També hi eren presents la
seva germana Eulàlia, vídua del cavaller Pau Feu, i el seu germà Ramon amb la
seva esposa Gertrudis. Després de triar sepultura al vas familiar de l’església
de Sant Josep del convent dels carmelites descalços, va demanar que Ramon
es fes càrrec del cobrament dels deutes i va ordenar que se celebressin 500
misses per la seva ànima en diverses esglésies de Barcelona. També va fer una
deixa de 25 lliures a favor de l’Hospital de la Santa Creu. El nombre de misses,
inferior al miler, i una única deixa no semblen indicar el millor moment per al
patrimoni.72
El 14 de març les potències van signar els acords d’Utrecht i les tropes aliades
que encara hi havia van evacuar les places que restaven sota el seu control. Dies
més tard, l’emperadriu Elisabet Cristina marxava deﬁnitivament de Catalunya.
En setge de Barcelona
Les terres del Llobregat van ser escenari de la preparació de la retirada de
l’exèrcit austriacista. El 21 de juny de 1713, a la vila de Sant Feliu de Llobregat
es van reunir el marqués de Ceba Grimaldi (representant de les tropes de Felip
V) i el virrei i cap de comandament de les tropes austriacistes de Catalunya Guido Von Starhemberg i l’almirall Jennings. Ho van fer per negociar la retirada de
les tropes imperials i l’entrega de Barcelona, en aplicació del tractat d’Utrecht.
L’endemà se signava el conveni de l’Hospitalet que implicava el cessament de
les hostilitats entre ambdós exèrcits, l’evacuació de les tropes aliades de Catalunya, Mallorca i Eivissa i el lliurament de Barcelona i Tarragona a les tropes
borbòniques, com a garantia.
Dies abans, els diputats i oïdors de comptes de la Diputació del General van
demanar a Starhemberg que fes de mitjancer perquè els catalans conservessin
les seves constitucions i privilegis, i la seva resposta fou:
Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases i altra documentació (1713-1714), (2008), Barcelona,
Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, p. 486.
71 AHPB, Gaspar Sayós, signatura 854/57. 272r.
72 Sobre el nombre de misses com a mostra de la situació econòmica del braç militar de Barcelona, vegeu, Eduard Martí Fraga (2008), «La conferència dels tres... », p. 787-788.
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«Ayer, junto con el Almirante Jennings, passé a la vila de Sant Feliu para conferenciar con el General Marqués de Ceva Crimaldi, como comisario del enemigo, attento
al tratado de armisticio, y demás ocurrencias deste Principado, en cuya conferencia,
por más que mis instancias, y aplicación insistieron con el más eﬁcás zeloy y afecto
en adalantar quanto pudiesse ser de la possible conveniencia, y alivio de vuestra
excel·lència (que no puede dudarlo de mi carinyo) no fue dable remover las circunstancias que incluye el tratado acordado y conﬁrmado de Utrec, cuyos artículos, según los órdenes que tengo, me veo precissado a complir. Però como no omitto mi
buen deseo circunstancia que no tentasse; adelante el que, si vuestra excel·lència
ajustasse destinar persones que passassen a verse con el duque de Pópuli, no sólo
se les darían los passaportes competentes pero que sería muy possible quedassen
destas vistas gustosos; lo que pongo en noticia de vuestra excel·lència para que, teniendo presente las circunstancias que en tal estado se ofrecen, pueda disponer con
seria reﬂección y mediante su prudente conocimiento lo que sea más conducente al
alivio, quietud, y consuelo del pahís. Dios guarde a vuestra exceelencia muchos años.
Palacio y Junio 22 de 1713. Guidobaldo de Starhemberg».73

Davant l’abandonament dels catalans a la seva sort, la contestació va ser:
«Excel·lentíssim señor:
Al paper de 22 de juny que vostra excel·lència se dignà enviar al consistori
de esta ciutat, manifestant en ell lo haver vostra excel·lència adelantat en la
conferència que havia tingut ab lo general Grimaldi en Sant Feliu de Llobregat, se concedissen pasaports a las persones, que deputarían los Comuns,
pera tractar ab lo duch de Pópuli los interessos del Principat, essent molt
possible, que de estas vistas quedassen gustosos; se offereix dir a vostra
excel·lència, que com lo quens proposa sie molt distint del que la Ciutat tenia
concebut; causa la expressió de vostra excel·lència un pasmo en los cors de
estos naturals, que inseparables de la innata ﬁdelitat, que conservan a nostre
Rey y Senyor, com de la honra y amor de la pàtria».74

No sabem exactament on es van produir els contactes entre ambdós exèrcits.
Aquells dies, entre el 6 de juny ﬁns al 6 de juliol, Jaume Falguera era a Sant Feliu
de Llobregat, i després va tornar a Barcelona.75
Ramon Falguera va assistir a la Junta de Braços dels dies 30 de juny al 10 de juliol i va votar a favor de la negociació amb el rei davant la decisió de «disposarse ab las armas a la defensa per la manutenció y conservació de las constitucions, privilegis, usos, costums e immunitats del present Principat».76 El 6 de juliol
de 1713, ell i altres membres del Braç Militar van signar un escrit davant notari
on expressaven el seu posicionament oposat a la resistència.77 Pel contrari, el
73 La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases..., p. 82.
74 La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases..., p. 85.
75 Ho acrediten fonts notarials AHPB. Gaspar Sayós, 854/37, p. 239r-240r i 302v.-303.
76 La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases..., p. 119.
77 La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases..., p. 120.
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seu germà Jaume no va concorre a la Junta de Braços, segons Ramon per:
«hallarse indispuesto y no aver acostumbrado inmiscuirse en dependencias tocantes del gobierno de los comunes ni aun asistir a las juntas particulares del
brazo militar y ser persona de natural quieto y pacíﬁco y de mucha bondad y
crédito y es verdad, público y notorio».

En aquella Junta de Braços va haver-hi set representants de viles del Baix Llobregat. Hi van acudir els pagesos Ramon Sadurní (Begues), Francesc Gibert
(Sant Boi de Llobregat), Climent Riera (Sant Climent de Llobregat), Francesc
Panyella (Sant Feliu de Llobregat), Joan Cererols (Martorell) i Anton Roca i Coscollana (Viladecans) i l’adroguer d’Esparreguera Baltasar Civil.78
Ramon Falguera va sortir de Barcelona el 23 de juliol de 1713 per anar a Mataró.
L’acompanyava la seva esposa Gertrudis, les dues ﬁlles, dues germanes (una,
religiosa i l’altra, seglar) i una neboda també religiosa. Les religioses eren monges del monestir de les Jerònimes de Barcelona. Segons ell, l’endemà va enviar
una berlina a Barcelona perquè el seu germà Jaume sortís de la ciutat, però no
ho va aconseguir.79 El dia abans, tant Ramon com Jaume van renunciar davant
notari a la possibilitat de ser extrets com a oïdors del General de Catalunya per
al trienni següent, tal com es preveia fer aquell dia o en els dies successius.80
El 24 de juliol les tropes ﬁlipistes del duc de Pòpuli eren a Martorell i el 25 es
trobaven a les portes de Barcelona. Els pobles del Llobregat ja estaven sota
la submissió borbònica. L’exèrcit es va dividir en tres diversos quarters, un a
l’Hospitalet i Collblanc, un altre a Sarrià i Gràcia, i el tercer al Mas Guinardó i
Sant Martí. Començava el setge de Barcelona.81
El 29 de juliol, el pare de Gertrudis, el general Francesc d’Asprer Talrich, es posà
al capdavant del regiment de la Ciutat després de la retirada del coronel Cordelles per motius de salut. Una setmana més tard, va morir abatut pels trets.
Una part important de la família d’Asprer es va comprometre amb la lluita per
preservar les constitucions i les institucions de Catalunya ﬁns al darrer moment
i van restar a Barcelona ﬁns al ﬁnal. Entre ells, Josep d’Asprer Talrich, canonge
78 Dies abans, el 8 de juny, Francesc Panyella va actuar com a testimoni en alguna escriptura
atorgada per Jaume Falguera davant el rector, actuant en nom del notari Gaspar Sayós.
AHPB. Gaspar Sayós, signatura 854/37, p. 239r-240r. Surt un Francesc Panyella als llibres
sacramentals de matrimonis, ﬁll d’Antoni Panyella i Magdalena Pahissa, era pagès i es va
casar en primeres núpcies, el 21 de febrer de 1691, amb Jerónima Rovira, i en segones, el
31 de juliol de 1700, amb Isabel Amigó, La Junta General de Braços de 1713...p. 147. Arxiu
Diocesà de Barcelona (ADB). Llibre 6 i Llibre 3, 17 v. Possiblement era l’hereu de can Panyella, una família dels principals propietaris locals.
79 ACA, Batllia-Intendència, Procés de Ramon de Falguera contra el ﬁscal 1721 N. 7 Au. Francesc Castellví, Narraciones…, t. III, p. 539.
80 AHPB, Gaspar Sayós, signatura 854/37, 302v-303.
81 Josep Maria Torras Ribé (2013), Felip V contra Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, 5a.
edició p. 31 i 35.
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d’Urgell i ardiaca d’Andorra i oncle de Gertrudis. Ell va participar en la Junta de
Braços on es decidí la resistència contra les forces borbòniques. A partir de la
decisió de resistir, va formar part de la Junta General, integrada per 36 membres (12 de cada braç), que s’encarregaria de la direcció de la resistència ﬁns al
25 de desembre de 1713.82 El mes de gener de 1714 es va incorporar a la Junta
Secreta creada l’agost de 1713 a petició del comandant general en cap Antonio
Villarroel.83 Aquesta Junta va servir d’enllaç entre els Tres Comuns i Villarroel a
l’hora d’informar de les operacions militars. Acabada la guerra, va marxar cap a
l’exili a Roma amb altres eclesiàstics catalans. Va morir a Avinyó, l’any 1719.84
El germà de Gertrudis, Josep d’Asprer Arenyes, també va participar en la cèlebre Junta de Braços i va ser un dels caps de la Coronela que va intervenir directament en la defensa de Barcelona, en concret comandava el 4t batalló de Santa
Madrona.85 Fins i tot va acompanyar Rafael Casanova en el contraatac de Sant
Pere i el Portal Nou, on van ferir el conseller en cap. Josep d’Asprer en va surt
il·lès i fou un dels militars que marxà a l’exili, tot just després del setge gràcies
un passaport lliurat pel duc de Berwick.
A l’altre bàndol, en el borbònic, hi havia Antoni d’Alòs i de Rius (1693-1780), el
nét de Magdalena Falguera. Ell va ser en el setge de Barcelona com a tinent de
cavalleria, fent d’ajudant del duc de Berwick.86
Mentrestant els pobles de l’entorn de la ciutat van patir especialment el setge
de Barcelona. Tot i que des de ﬁnals de juliol de 1713 el marge esquerre del Llobregat estigué sota el domini borbònic, aquí van actuar els voluntaris partidaris
de la resistència. Campmany ens ha detallat les seves accions especialment
destacades en el territori d’Eramprunyà, una baronia que no fou borbònica ﬁns
a l’acabament del setge. El 4 d’agost de 1713, els capitans de voluntaris Josep
Badia i Josep Bonet van apressar un comboi de 14 mules entre Cornellà i Molins
de Rei, i l’endemà:
«atacaron en Sant Feliu a los fusileros enemigos, y siendo estos socorridos de
400 caballos, se retiraron sin pérdida alguna a Viladecans y Gavà».87
82 Eduard Puig Bordera (2014), La resistència catalana: Barcelona 1713-1714, Eumo, p. 38-39.
83 Sobre Josep d’Asprer Talrich, vegeu: Francesc Castellví, Narraciones históricas... vol. IV,
29, 329, 367.
84 Virgina León Sanz (2008), «Felip V y los eclesiásticos catalanes. “Inﬁdentes a la Corona” en
Roma», Pedralbes, núm. 28, p. 393-410.
85 El veiem entre els assistents del braç militar La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada
Dalmases..., p. 144. Sobre la seva actuació al setge de Barcelona, Francesc Castellví, Narraciones…, vol. III, p. 698.
86 Joan Mercader Riba (1968), Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, p. 13 i137, sobre
els Alòs, vegeu també: María Ángeles Pérez Samper (1982), «La familia Alós. Una dinastía
catalana al servicio del Estado». Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 6, p. 195-240.
87 Gazeta de Barcelona. Continuación del diario del sitio de Barcelona, publicada a 18 de Agosto
de 1713, Barcelona, Rafael Figueró, 1713, p. 2. Referència extreta i citada per Josep Camp-

294

M. LUZ Retuerta Jiménez
Anys després, el 1721, el batlle de Sant Feliu, Joan Pau Albareda, quan va haver
de lliurar les armes obligat pel corregidor de Barcelona, es va referir a una acció
dels voluntaris en terres dels Falguera, segurament durant l’època del setge:
«lo capítol tocant a la pistola dich que Josep Ribot pagès quan sucsehí las
morts dels dos voluntaris se mataren en est terme la trova en terras de son
amo Don Ramon Falguera me la entrega y jo lo manifestí al Exm. Sr. Conte
de Montemar y ne la ¿ .. en mon poder que es lo que en la present orde sem
demana y per a que constia fer la present fe i ﬁrmo la present relació en St.
Faliu a 24 de gener de 1721 Joan Pau Albareda valle de Sant Feliu»,88

El mes de maig de 1714, Sant Feliu de Llobregat estava destruïda i econòmicament delmada, després de pagar bagatges, transports i jornals requerits per les
forces borbòniques durant els mesos del setge:
«que dicho lugar sobre estar tan unido y cerca del exercito, ha sido saquedo
muchas vezes, la mayor porción de las casas entre danyadas y descubiertas,
que sus vezinos an perdido toda la cosecha passada, por cuyos motivos la mayor
parte de aquellos an desertado sus casas por no poder vivir en ellas, y con todo
esso dho lugar de Sn Felio ha echo el servicio del Rey puntualmente».89

El patrimoni dels Falguera després de la guerra de Successió
El suport de Ramon Falguera al bàndol austriacista va condicionar la projecció
pública i la situació econòmica de la família durant la postguerra, però gràcies als
lligams de parentiu que tenien van poder protegir-se de la repressió i van salvar la
vida i la hisenda. D’una banda, els ingressos procedents dels patrimonis Falguera
i Asprer van disminuir, però de l’altra, es van beneﬁciar amb escreix del parentiu
amb els Rius i els Alòs, famílies molt ben posicionades en el nou context borbònic.
Amb l’acabament de la guerra, Felip V va decretar el segrest dels béns dels austriacistes que van marxar cap a l’exili. A partir de llavors, la Superintendència
es va encarregar d’administrar-los. Això afectà directament Josep d’Asprer Arenyes, que se’n va anar cap a l’exili, i Jaume Falguera Lladó, que va restar a Barcelona durant el setge i no va poder gaudir de l’indult concedit al seu germà Ramon.
El 9 de desembre de 1713 van conﬁscar els béns dels Asprer. La majoria del patrimoni d’aquesta família era al Ripollès. En concret, tenien casa a Sant Joan de les
many Guillot (2012), Gavà i Eramprunyà al segle XVII. De la guerra dels segadors a l’onze de
setembre de 1714, Gavà: Centre d’Estudis de Gavà, p. 168.
88 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Arxiu del Veguer, sèrie XXX V-3 Armes,
caixa 01 «Quadernos de las obligaciones ﬁrmadas por los Bayles y regidores de los lugares del
corregimiento de Barcelona por razón de las armas que se les han entregado y registro de todas
las dependiente del juzgdo de Barna» (l’any 1720 es van lliurar armes als batlles i regidors).
89 Segons aquest document va haver de pagar 618 i 4 sous. Escriptura del 6 de maig de 1714.
AHPB. Francesc Bosch Soler. Signatura 926/2, f. 296r.-296v. Aquest document també el cita
Llorenç Sans, «L’onze de setembre i Sant Feliu» Va i Ve, núm. 112 (setembre-octubre de
1990) p. 22-23.
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Abadesses, el mas Arenyes de Ripoll, procedent de la mare Francisca Arenyes; i
el mas Fogonella de Sant Martí Sarroca (actual Ogassa), del pare. Els masos els
proporcionaven unes rendes importants, entorn d’uns 400 rals anuals, però tenien
molts creditors sobre els béns.90 Aquesta conﬁscació va afectar les 275 lliures
anuals que els Falguera rebien per raó dels capítols matrimonials entre Ramon
i Gertrudis.91 A partir de llavors, una sèrie d’institucions i persones van reclamar
al ﬁsc rèdits sobre aquest patrimoni. També ho va fer Ramon Falguera, que tenia
pendent el cobrament de les quantitats corresponents als anys de 1713 a 1715.
Abans que ell, hi havia deu creditors del mas Fogonella i tretze del mas Arenyes.
Els Falguera no sempre van poder cobrar perquè durant la postguerra van disminuir les rendes d’aquestes propietats. L’any 1722, encara se’ls devien diners
perquè hi havia diﬁcultats a l’hora de saber sobre quin mas s’havien de gravar
els deutes. El procés que dóna fe d’aquest assumpte va restar sense concloure.92
Poc després es va signar la pau entre Felip V i l’emperador Carles VI amb el tractat de Viena de 1725. I, com a conseqüència, es va decretar una amnistia recíproca i es van retornar els béns i els títols segrestats. Temps més tard, van tornar alguns exiliats, com Josep d’Asprer Arenyes, que va recuperar el patrimoni.
També van conﬁscar els rèdits d’una part dels béns dels Falguera. En concret
de les terres i el mas de Sant Martí de Provençal. La raó esgrimida era que
Jaume Falguera Lladó es va quedar a Barcelona durant el setge dels anys 1713
i 1714.93 Curiosament, aquesta conﬁscació es va produir el 1721, anys després
de l’acabament de la guerra. El seu germà Ramon Falguera va obrir una causa contra la decisió del tribunal de conﬁscacions i segrests per tal d’aixecar
l’embargament. En l’escrit argumentava que els béns no eren d’ell, ja que Jaume Falguera li va lliurar l’herència del pare quan va fer capítols matrimonials
amb Gertrudis. Ramon va demanar que es manés al notari que fes menció de
l’existència d’aquest document després de satisfer-li una quantitat mòdica. El
notari es negava a fer còpia de l’escriptura perquè la família li devia diners. Això
mostra la diﬁcultat econòmica en la qual es trobava llavors la família Falguera.
També va dir que Jaume havia renunciat a l’usdefruit a favor d’ell i va entregar
una còpia d’una escriptura posterior, signada el 12 de setembre de 1712. Tanmateix hem consultat els protocols de Gaspar Sayós i no hem pogut localitzar
aquest document entre les escriptures de l’any 1712. El tribunal no va acceptar aquesta prova per diverses raons: perquè considerava que era una donació
90 Les xifres exactes que es recullen són 4000 rals (el 1713), 5300 de (1714 a 1717) i 4760
(l’any 1719). ACA, Batllia-Intendència, Procés 1722, núm. 10 M.
91 A partir de llavors, una sèrie d’institucions i persones van reclamar el pagament de les pensions dels censals que gravaven aquest patrimoni. Entre aquestes, hi havia Ramon Falguera
que rebia les rendes de dos censals pel dot de la seva esposa Gertrudis. Un d’ells era de 150 lliures anuals i 3.000 lliures de capital sobre els béns de Francisco d’Asprer, el seu pare; I l’altre, de
125 lliures anuals i 2.500 lliures de capital sobre els béns de la seva mare, Francisca Arenyes.
92 ACA, Batllia-Intendència, Procés 1722, núm. 10 M.
93 ACA, Batllia-Intendència, Ramon de Falguera contra el ﬁscal 1721, num.7 Au.
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clandestina, s’havia fet el mes de setembre de 1712, tan sols 10 mesos abans
del setge de Barcelona; era una donació entre germans d’una herència molt
important i no era versemblant que s’hagués fet en aquell moment i no quan
es van fer els capítols matrimonials. Per tot plegat la donació es va considerar
fraudulenta. Després Ramon Falguera va utilitzar l’argument de la trajectòria
borbònica del seu germà Jaume. Va dir que durant el setge de Barcelona de
l’any 1713 va restar a Barcelona perquè no va aconseguir sortir de la ciutat.
I, tal i com hem explicat anteriorment, va patir la repressió dels partidaris de
l’Arxiduc, l’any 1705. Per fonamentar aquests arguments van testiﬁcar diverses
persones de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona. També va esgrimir que la
hisenda de Sant Martí estava gravada amb diversos censals procedents del patrimoni Falguera, mentre que la seva herència, procedent de la seva mare Anna
de Brocà, madrastra de Jaume, havia contribuït a eixugar deutes.
Abans que s’executés l’embargament, el 5 de maig de 1722, va morir Jaume
Falguera Lladó a Sant Feliu de Llobregat. Tanmateix la sentència de l’Intendent
General no va arribar ﬁns l’any 1736. Aquesta sentència va deixar sense efecte
l’embargament i les reclamacions a Joan Cadena dels pagaments dels arrendaments del període de 1723 a 1725. Desconeixem, però, si aquests diners els
havia rebut Ramon Falguera.
Durant la immediata postguerra, les diﬁcultats econòmiques dels Falguera van
ser considerables. A més a més del segrest de les rendes dels Asprer i de la
conﬁscació momentània dels rèdits de Sant Martí de Provençals, els germans
tenien el crèdit de dos censals que havien creat anys enrere per pagar a Francisca Vives, la seva cunyada. Per això pagaven 145 lliures anuals.94 Tanmateix
tenien marge d’actuació perquè van poder fer front a importants despeses per
arranjar la gran peça de terra que tenien a Sant Feliu de Llobregat, a tocar la
Riera de Sant Just, molt malmesa per les riuades dels anys 1713 i 1714. I van
reconstruir, l’any 1719, la casa mig derruïda d’una propietat rural amb terres a
Sant Joan Despí, que havien adquirit al ﬁnal de la Guerra.95
Com a paradoxa, Ramon Falguera va ser arrendatari de rendes de béns segrestats
a austriacistes. En concret, del castell i les rendes del marquès de Villasor a Sant
Boi de Llobregat.96 Ho va afavorir el fet que els seus nebots-néts, Josep Francesc
i Joan d’Alòs i de Rius, fossin relator de la Superintendència de Patiño i inspector
de les imposicions conﬁscades, respectivament.97 Abans i durant la Guerra, els
94 Un censal era de 1.900 lliures amb una pensió (o interessos) de 95 lliures anuals per això van
hipotecar diverses peces de terra de Sant Martí de Provençals i l’altre de 1.000 lliures amb
una pensió de 50 lliures anuals. És a dir que cada any havien de pagar 145 lliures. AHPB. Gaspar Sayós. Signatura núm. 854/16 i AHPB. Gaspar Sayós. Signatura núm. 854/17, respectivament. Per aquest censals van hipotecar diverses peces de terra a Sant Martí de Provençals.
95 1.200 lliures per pagar la tanca de la peça de terra. AHPB, Francesc Bosch Soler, Manual de
1719. AHPB. Gaspar Sayós, signatura 854/36, p. 399-401v.
96 ACA, Batllia-Intendència, procés 1724, núm. 5, bk.
97 ACA, Batllia-Intendència, 1724, núm. 5, bk.
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Falguera ja havien estat els administradors de les rendes d’aquesta família.98
Durant els anys 1719 i 1720, en temps dels carrasclets, van atacar el castell:
«en aquel castillo hurtado y malbaratado las tancas o puertas .. y aun las rexas
de la carcel de la baronia con otros daños que se ha constituhido inhabitable, por
cuyo motivo el bayle de la jurisdicción no puede valerse de ella ni encargar los
pressos al arrendatario a quien competia el oﬁcio de alcayde, en grande prejuizio de la jurisdiccion y rezelos en la custodia de los presos».

Per això va demanar que Intendència nomenés uns perits (mestre d’obres i fuster) perquè es fessin càrrec d’analitzar les despeses que calia fer.99
I és que a les diﬁcultats econòmiques dels primers temps es va afegir la inestabilitat política del moviment dels carrasclets.
Després, amb el tractat de Viena, els senyors del castell de Sant Boi van recuperar les terres. Aleshores, Ramon Falguera va continuar d’administrador del patrimoni i va aconseguir el domini útil de 61 mujades (més de 30 hectàrees) i del
molí senyorial de Sant Boi. Creiem que els ingressos més importants de la família
durant aquesta època els van aconseguir amb la molineria. Durant els anys trenta, Ramon Falguera va invertir en la reconstrucció del molí i es va associar amb
l’hisendat Josep Roca, de Molins de Rei, per ﬁnançar la construcció d’una sèquia
que proveís d’aigua l’antic molí de Sant Boi que havien construït els Cardona l’any
1577.100 Calia fer aquesta sèquia perquè l’enginy no funcionava des que el curs
de l’aigua s’havia apropat al nucli de Sant Joan Despí.101 La proximitat del molí
de Sant Boi a Barcelona, com altres molins del Llobregat (els de Molins de Rei i el
Papiol), els va proporcionar importants ingressos en moneda, en especial quan a
la ciutat el preu de la mòlta s’incrementava o els molins del Besòs (a Sant Andreu
Comtal i Santa Coloma de Gramanet) no tenien prou aigua. Sovint van moldre el
98 A l’inventari de béns fet amb motiu de la mort de Josep Falguera d’Asprer se cita aquest
document de l’arxiu de la família: «Item Llibre gran ab cobertas de pergamí intitulat Marqués de Vilasor comensat en mil setcents deu, administrat per Dn Jaume de Falguera son
procurador general, en que se troba algun escrit en unas trenta dos paginas y dintre papers
pertanyents a la administració de las rendas de dit marqués; y tambe un codern ab cobertas
de paper que se intitula; Administració de la renda dels Exm. Sor. marqués de Santa Cruz
com a altre dels cohereus dels bens llibres del Compte de Santa Coloma; y en dit Llibra, se
troban molts borrats, y esmenats», AHPB, Josep Ribes Granés, Protocollum inventariorum,
signatura 1047/84. Inventari de Josep de Falguera d’Asprer de 1801.
99 ACA. Batllia-Intendència. 1724, núm. 5 Bk.
100 Sobre els molins medievals de Sant Boi de Llobregat i sobre la construcció del molí de la
casa de Cardona l’any 1577, vegeu Josep Fernández Trabal (2000), «En els orígens de la
indústria. Els molins de la conca baixa del Llobregat a l’edat mitjana (segles xii i xvi)», Materials del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, núm. 6, p. 95-96 i 101-102. Sobre el paper de la molineria durant l’època moderna:
Ramon Planes Albets (2008), «Indústries rurals: la molineria de cereals, les almàsseres,
el sucre», Història agrària dels Països Catalans. Edat moderna III. Barcelona, Universitats dels
Països Catalans, p. 235-261.
101 Sobre el molí que tenien els Falguera, vegeu diversos processos. AHPB. Batllia i Intendència. Processos 1733 I H i 1744- 3 B, 1733- 1E i 1753- 9 Q.
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cereal que proveïa la tropa (el pa de munició) i ho van fer per mitjà de la gestió
directa a través d’un moliner que rebia una part dels diners de la moltura.102
Ramon Falguera també va sortir beneﬁciat de la implantació del cadastre perquè va ser un dels quatre propietaris comissionats nomenats per revisar les
terres dels municipis de la zona baixa del Llobregat. Fins i tot les sessions o
reunions es feien a la seva ﬁnca de can Falguera de Sant Feliu de Llobregat.103
Per tant, tot allò que l’antiga actuació política els sostreia, es veia compensat
amb escreix per la vinculació que tenien amb el poder.
A la mort de Jaume Falguera Lladó, l’any 1722, sembla que ja s’havien deixat
enrere els anys de penúries i de conﬂictes polítics. A partir de llavors, Ramon
va gestionar en solitari l’herència i va invertir molt en la construcció. Primer
va ampliar i reformar la casa pairal que tenia a Sant Feliu de Llobregat. Eren
dues cases unides al peu del camí ral que no havien estat transformades des
de la adquisició de l’avi, el mercader Jaume Falguera Domènech. En èpoques
anteriors, s’havien agrupat les diverses peces de terra del voltant per crear una
gran ﬁnca, però no s’havien fet grans reformes a la casa. Ramon Falguera en va
fer, i moltes, ﬁns a convertir-la en una casa senyorial. L’emplaçament era perfecte per establir-s’hi, era un lloc a prop però prou allunyat de Barcelona, des
d’on es podien controlar els afers econòmics i intentar accedir a un reconeixement públic. També va manar fer cinc cases i va cedir terres perquè altres en
construïssin, la majoria al camí ral, a canvi d’elevats censos anuals en metàl·lic,
la qual cosa va originar un desenvolupament urbà dins la vila. Amb tot, no va
abandonar la seva residència barcelonina del carrer de la Davallada dels Lleons
prop del carrer de Gignàs, que també va ampliar i reformar per adaptar-la als
nous temps de prosperitat.104
L’evolució en dades absolutes del patrimoni immobiliari familiar ens la proporciona la comparació dels dos inventaris fets a la mort de dos dels propietaris: un,
de Jaume Falguera Ferrer, de l’any 1698; i l’altre, del seu ﬁll Ramon Falguera, de
1752 (vegeu els annexos).105 En general els Falguera van incrementar els béns
que tenien al Baix Llobregat, sobretot a Sant Boi de Llobregat, en detriment dels
de Sant Martí de Provençals, que en part van ser hipotecats i venuts a carta de
gràcia per pagar els deutes de la immediata postguerra. Va acréixer el nombre
102 ACA, Batllia i Intendència. Procés 1753, núm. 9, Q.
103 Jaume Codina Vilar (1986), «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrillers al Baix Llobregat. Els «carrasquets» del segle XVIII, i els carlins i els republicans del segle XIX, Barcelona,
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 133.
104 Un carrer, el primer, que va desaparèixer a principis del segle xx amb l’obertura de la Via
Laietana. Sobre l’ampliació de la seva casa de Sant Feliu i la construcció de les cinc cases de
Sant Feliu de Llobregat, vegeu: AHPB Jaume Sayós, Protocolo 1727-1728 i AHPB, Fèlix Avellà Manual, 1739, sobre l’ampliació de les casa de Barcelona: AHPB, Jaume Sayós, Protocolo
1727-1728 i AHPB, Fèlix Avellà, Protocolo 1739.
105 Inventari post mortem de Jaume Falguera i Ferrer de l’any 1698. AHPB. Gaspar Sayós,
signatura núm. 854/59. Inventari post mortem de Ramon Falguera i Ferrer de l’any. 1752.
AHPB. Fèlix Avella. Signatura núm. 950/54.
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de mujades de terra que tenien, que van passar de 102, 5 a 145 i ¼ i es van concentrar en un menor nombre de peces de terra (quadre 1). Pel que fa a les rendes,
els inventaris només recullen una petita part dels ingressos.106 No hi consten els
arrendaments a curt termini, ni altres formes de tinença de la terra gestionats
per la pagesia, ni tampoc es contenen els guanys de molí fariner de Sant Boi de
Llobregat, ni les rendes de la part explotada directament. Es recullen, però, altres dades, sobre les quals veiem canvis substancials. En general, disminueixen
les rendes barcelonines (amb la desaparició dels ingressos relacionats amb el
crèdit a les institucions, com els censos i censals de la Generalitat de Catalunya i de la ciutat de Barcelona, i descendeixen els censos per cases a la ciutat),
i pel contrari, augmenten les rendes al Baix Llobregat, sobretot per la cessió
de terres per a la construcció de cases a Sant Feliu de Llobregat (quadre 2).107
Com a síntesi, veiem que en el període de la guerra de Successió es produeix
un punt d’inﬂexió en la naturalesa de les rendes dels Falguera i es passa d’una
economia més diversiﬁcada, basada en els negocis, el comerç, el crèdit a les
institucions i les rendes agrícoles, a una de fonamentada sobretot en la molineria i les rendes agrícoles i urbanes en zones rurals pròximes a la ciutat.
Projecció pública i poder polític durant la postguerra
Sembla que Ramon Falguera va poder tirar endavant el seu patrimoni, però, com
hem vist, no va gaudir dels càrrecs ni de la presència pública dels seus antecessors.
Va ser el seu ﬁll, Josep Falguera d’Asprer, qui, després de la seva mort, l’any 1752, va
construir un passat a mida dels seus interessos. Un passat amb pedigrí borbònic.
L’any 1757 era lluny la guerra de Successió i es podien inventar històries que
avalessin un suport familiar a la Corona. Aleshores també havia mort Felip V i
regnava el seu ﬁll Ferran VI. Per això Josep Falguera va demanar al rei el privilegi de cadenes per a la seva casa de Sant Feliu de Llobregat. Aquest privilegi
es concedia a les cases que havien hostatjat reis. Per aconseguir-lo, va aportar
un certiﬁcat de l’alcalde de Sant Feliu, Feliu Amigó, on donava fe de l’estada de
Felip V a la residència sanfeliuenca l’any 1701. El certiﬁcat aﬁrmava que el rei
s’hi va allotjar els dies 27 i 28 de setembre, abans d’entrar a la ciutat de Barcelona per celebrar Corts i per casar-se amb la princesa Maria Lluïsa Gabriela de
Savoia. Tanmateix, no hi ha cap altra documentació que, ara per ara, ho acrediti.
Segons Francesc Castellví, el 29 de setembre el Consell de Cent de Barcelona
va enviar ambaixades a Martorell, on era el monarca, per tal de preparar la seva
entrada a la ciutat, per tant, difícilment el rei podia ser els dies anteriors a Sant
Feliu, més a prop de la ciutat. El 30 de setembre s’esmenta que Felip V era prop
de Barcelona, però en cap cas se cita la seva visita a Sant Feliu de Llobregat.108
106 Rendes a Sant Feliu de Llobregat: 30 lliures.
107 Sobre els creditors del Consell de Cent i, entre ells, els Falguera, Jaume Dantí, (2003),
«Els creditors del Consell de Cent de Barcelona a la segona meitat del segle xviii», Pedralbes, núm. 23, p. 749-764.
108 «El día 29 volvieron a Barcelona los enviados de la Ciudad después de ejecutada su em-
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El Manual de novells ardits (el dietari del Consell de Cent) tampoc esmenta que
el monarca fes parada a Sant Feliu de Llobregat i aﬁrma que els consellers
l’anaren a rebre a Sants el 30 de setembre.109 No obstant, Ferran VI els va atorgar aquest privilegi i la família posà uns pilons amb cadenes davant la porta
d’accés al palau, que hi van restar ﬁns entrat el segle xx.
L’oblit general havia permès a la família construir-se un nou passat per afrontar
un altre present. Començava una nova història. A partir d’aquí i gràcies a formar
part de les elits, deixaren enrere l’estigma dels vençuts i s’incorporaren ideològicament al bàndol guanyador. Això els obria la possibilitat d’accedir a càrrecs
de notorietat. Anys més tard, Josep Falguera d’Asprer arribava a ser regidor
perpetu de Barcelona. La família aconseguia el reconeixement públic, l’únic que
els havia faltat des de l’acabament de la Guerra, perquè econòmicament mai no
van canviar de posició.
Conclusions
Les inversions de capitals procedents del comerç i les diﬁcultats de la pagesia
del pla del Llobregat per les guerres, les crisis de subsistència i les pestes durant el segle xvii foren a l’origen del patrimoni dels Falguera al Baix Llobregat.
A principis del segle xviii els Falguera van deixar progressivament les seves
activitats econòmiques vinculades amb el comerç i amb els negocis i es van
dedicar a exercir d’assessors legals i a viure sobretot de les rendes agràries.
El posicionament dels diversos membres de la família Falguera en la guerra
de Successió va ser divers. Fins l’any 1705 es van mantenir al marge dels dos
bàndols, tot i que es van situar més a prop de la causa borbònica per les seves
relacions familiars amb ﬁlipistes de primera hora.
Al llarg de la guerra de Successió, els Falguera van utilitzar les xarxes familiars per posicionar-se econòmicament i políticament. Com altres grans famílies
barcelonines de l’elit, tenien persones pròximes a les esferes de poder en els
dos bàndols del conﬂicte. Fins i tot les seves estratègies matrimonials van anar
paral·leles al curs dels esdeveniments.
Des de 1705, Ramon Falguera, el ﬁll petit dels Falguera i l’hereu del patrimoni, va
donar suport a l’Arxiduc i va establir vincles familiars amb destacats austriacistes.
Ell va ser present a les institucions com a membre de l’estament militar a la Junta
de Braços i a la Conferència dels Tres Comuns. A partir del setge de Barcelona de
bajada al rey Felipe en Martorell, donde le habían suplicado permitiese la práctica establecida de cubrirse los conselleres como grandes, y aseguraron de parte del Ministerio que
acompañaba al rey que no innovaria sobre esta prerrogativa. Llegó el rey Felipe el día 30 a
las cercanías de Barcelona. Salió, según la norma acostumbrada la Universidad, obispo y
Cabildo y el Magistrado de la Ciudad. El rey no mando a los consellers que se cubriesen, permitiendo le acompañasen descubiertos hasta el convento de Jesús... ». Francesc Castellví,
Narraciones históricas, vol. I, p. 262.
109 Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní (1698-1701)
(1970), Barcelona, vol. 23, p. 231.
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1713, va contemporitzar, és a dir, es va oposar a la resistència i va marxar a Mataró.
Acabada la Guerra, van deixar d’exercir càrrecs públics i van portar una vida
retirada a la casa pairal de Sant Feliu de Llobregat amb la ﬁnalitat de passar
desapercebuts i fer-se perdonar el seu passat austriacista. Des d’aquest indret,
es van acomodar al nou ordre borbònic i van fer servir les seves relacions familiars amb els Rius i els Alòs per fer valer els seus interessos i aproﬁtar-se
de la nova administració. Això va repercutir en les seves inversions en el Baix
Llobregat, que es van incrementar en detriment de Barcelona i d’altres zones
com Sant Martí de Provençals.
El període de bonança econòmica i la conjuntura agrària expansiva, els va permetre superar les diﬁcultats econòmiques i engrandir el seu patrimoni. I, amb el
temps, es van reinventar un passat per controlar el present. Per això van construir una memòria com a vencedors. L’oblit general, les relacions amb el poder
i l’elevat estatus econòmic de la família ho van fer possible.
Annex
Taula 1. Quadre comparatiu entre el patrimoni de 1698 i el 1752

* Una de les propietats diu que és el camp de Sant Boi a la parròquia de Sant Joan
+ Caldria sumar les dimensions de l’heretat de Sant Joan Despí que no s’especiﬁca,
amb 3 camps i una vinya a Sant Joan Despí i una vinya a Sant Just Desvern
Taula 2. Rendes de censos i censals que consten en els inventaris
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Aquesta obra col·lectiva recull diverses recerques locals sobre els fets i les
conseqüències, al Baix Llobregat, dels esdeveniments del 1714, la «primera guerra
mundial» de la història.
Si bé inicialment el conflicte es desenvolupà lluny, l’estiu de 1713, amb la contesa internacional finida amb la pau
d’Utrech, va adoptar un altre caire. Aquell
estiu, els catalans van decidir prosseguir la
guerra en solitari, defensar les seves llibertats i plantar cara a una tirania que pretenia anorrear-los sota el jou de
l’absolutisme monàrquic. Volien preservar
un llegat constitucional forjat durant segles
que els dotava, com a col·lectivitat, d’una
autonomia institucional plena i, com a individus, de drets subjectius notables. A pesar
de la inferioritat militar, van decidir resistir.
El llibre es basa en fonts inèdites que
evidencien, des d’una perspectiva microhistòrica, que la lluita no es va reduir a la
capital. Al Baix Llobregat hi va haver una
àmplia resistència popular encapçalada
per dirigents amb ascendència sobre les
comunitats locals, que va continuar molt
després de l’Onze de setembre.
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