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B

ona part dels investigadors usuaris habituals dels centres de
documentació (arxius, biblioteques, cartoteques, hemeroteques)
fem recerca genealògica de l’arbre familiar. L’estudi dels avantpassats és quelcom apassionant, cada generació enrere dobla un bagatge
de coneixements que ens trasllada a indrets propers i remots i que ens
assabenta de curiositats històricament homologables. Bàsicament es
tracta de documentar i referenciar totes les dades possibles de cada
individu que l’integra, no debades acumulem gens, molts o pocs, de
cadascun d’ells. Com major sigui el nombre de dades, més nítida va
quedant la imatge que ens fem de cada parent, fins al punt d’arribar
a conèixer-ne una síntesi prou acceptable que faci cinc cèntims dels
seus orígens, família, procedència, ofici, condició social, patrimoni,
etc. Amb el conjunt d’aquestes síntesis es pot teixir la història de les
famílies que s’han anat creuant en l’enfilall genealògic i albirar aquesta
visió de conjunt capaç de contestar manta interrogants al voltant dels
propis orígens.
Actualment, les noves tecnologies posen poderoses eines de recerca a l’abast de l’investigador. Fàcilment i de franc, es poden trobar i
descarregar de la Xarxa softwars de genealogia que permeten registrar en fitxes els components de l’arbre genealògic, que en faciliten
la interacció i que les relacionen automàticament dins d’una base de
dades controlada, il·limitada i migrable, amb la possibilitat, només en
prémer unes poques tecles, de crear gràfics genealògics i de pujar-hi
7

tota mena d’imatges i vincular-les (Agelong Tree, Ahnenblatt, Ancestral
Quest Basics, GenoPro, Family Tree Builder, Legacy, Map My Ancestors,
etc.). També està l’opció del Núvol, les plataformes genealògiques
de semipagament integrades i connectades al ciberespai que, a més
d’oferir idèntiques prestacions a qualsevol que n’obri un compta,
permeten fer cerca i creuar dades amb la resta d’usuaris amb compta
obert (Ancestry, Familysearch, Family Tree, Geneanet, My Heritage, etc.).
Els límits?, l’univers internàutic. Certament, aquest camp de la recerca
s’ha revolucionat en pocs anys. Els usuaris d’arxius ja no hi accedim
amb la llibreteta sota el braç i la butxaca plena de bolígrafs, sinó amb
el portàtil i el mòbil carregat de bateria; no escrivim, teclegem; no
demanem fotocòpies, fotografiem. Tanmateix, no hi ha tecnologia que
llegeixi i extregui dades d’un document en suport paper, menys encara
que les interpreti adequadament. Ho ha de fer l’investigador, i per a
això, ha de practicar la consulta directa i visitar els arxius.
La investigació genealògica s’ha de desenvolupar a través d’una sèrie
de fases, que són, per aquest estricte ordre: 1) la memòria oral (per
configurar un primer document de treball a partir del qual es podran
desplegar els diferents fronts de cerca), 2) el Registre Civil (establert
a partir de 1871, les actes de naixement, casament i defunció, completaran fefaentment i formal, el grapat de dades obtingudes a la primera
fase i avançaran la cerca fins a la primera meitat del segle XIX), i 3)
els sacramentals (els ‘quinqui libri’ parroquials –bateigs, confirmacions,
matrimonis, òbits i compliments pasquals-, la consulta dels registres
combinats dels quals, amanit amb un xic de sort, poden deixar la cerca
al tombar del segle XVI).
Ara bé, en aquesta última fase, és malauradament normal trobar
tallades algunes línies de recerca. Això pot donar-se a causa de dades
omeses, errònies o mal registrades, d’una pèssima cal·ligrafia (de vegades en llatí macarrònic), pel deficient estat de conservació del suport
documental (esquinçades, rossegades, humitats, fongs, oxidació de la
tinta), o el més habitual (i lamentable), per la seva pèrdua en aquelles
parròquies que han sofert els efectes de les guerres, d’incendis o de
robatoris. Privats del suport sacramental, cal reorientar la recerca cap a
fons documentals complementaris i, en aquest sentit, resulten de gran
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ajut els protocols notarials, els volums del Registre de Comptadoria
d’Hipoteques, o fins i tot, capbreus i cadastres. De tot això i més, n’hi
ha a l’Arxiu Històric de Tarragona.
El fons de protocols notarials, reunificats dels diferents partits notarials de la demarcació provincial, aplega una inestimable col·lecció de
volums plens de capítols matrimonials, testaments i codicils, inventaris,
compres i vendes, censals i violaris, àpoques i definitoris, procures,
declaracions, etc., existents des del segle XV fins el XX, segons el districte. La majoria de les actes notarials consignen la filiació del titular
(condició, edat i procedència) i les dades familiars i, segons com, permeten copsar indicis de tall econòmic i/o social. Una seqüència d’actes,
no només pot donar la clau per concretar, aproximar o deduir dates
i parentius, sinó també marcar, amb més o menys nítides, l’evolució
econòmica i patrimonial.
Més recents són els Registres de la Comptadoria d’Hipoteques (17661870), precursors del Registre de la Propietat. Constitueixen l’aplec de
totes les operacions notarials susceptibles d’interès fiscal, a base de
l’assentament d’una síntesi de cadascuna, ordenats tots per anys i per
municipi de corregiment (Tarragona, Montblanc, Reus, Tortosa i els
Registres de la Propietat de Gandesa i de Tortosa). El fons te el gran
avantatge de que és un registre sistemàtic i, per tant, és relativament
fàcil de trobar-hi actes notarials d’una família determinada, si se sap
el municipi on vivia i el període cronològic durant el qual els seus
membres van ser operatius. Alhora, és punta de llança dels estudis
d’història agrària, atès que el fitxatge del moviment del mercat de
terrenys permet el còmput de no poques estadístiques i percentatges
i, per tant, l’elaboració d’estudis sobre tinença de terra.
En la mateixa línia de recerca es troben estimes, capbreus, vàlues
i cadastres, fons fiscals vigents des de la baixa edat mitjana (estimes)
fins ben entrat el segle XIX (cadastres), formades pel conjunt de
declaracions patrimonials dels subjectes fiscals; precursores, d’alguna manera, de les actuals declaracions de la renda. Representen una
preciosa radiografia del patrimoni i del potencial econòmic familiar
en un moment concret. Els capbreus, a més, contenen a la part final,
una síntesi dels antecedents de possessió del bé, on es relacionen els
9

diferents traspassos de titularitat, en general per herència de pares
a fills.
L’investigador del seu arbre genealògic és, de fet, un mer recopilador de dades d’avantpassats. Comença a registrar totes aquelles que li
permeten avançar en la concreció de filiacions i parentius, però amb
el temps, la consolidació de l’arbre i l’adquisició d’un considerable bagatge d’experiència i coneixements, no en té prou. Llavors, acostuma a
diversificar els camps de recerca més enllà d’unes relacions familiars que
ja te superades i va a la percaça de tota mena de dades: geogràfiques,
residencials, econòmiques, civils, militars, sanitàries. Vol conèixer millor
els avantpassats que, fins aquell moment s’havia limitat a registrar, vol
saber què hi ha darrera de cada nom i cognom, on vivien, d’on venien,
com es guanyaven la vida, si van desenvolupar càrrecs públics, quina
influència van exercir dins de la comunitat, si van pledejar i per què,
quina disposició de cabals tenien, quin patrimoni (cases, terres, béns
mobles, roba, joier, censals), com patien o se’n sortien en períodes de
crisi (de subsistències, d’epidèmies, de guerra), quins esdeveniments
els van afectar més, com i per què, de quines curiositats van ser protagonistes, etc.
En aquest sentit, l’Arxiu Històric de Tarragona, tot i no custodiar
documentació primària de recerca genealògica, si que conté fons susceptibles de l’interès del genealogista, per completar dades quan no es
pot disposar de documentació parroquial, i també per complementar-les
sobre els diferents aspectes que contribueixen a perfilar, una mica més,
la imatge difosa que anem dibuixant de cada avantpassat.
Manel G ü e l l i Ju n k e r t *

*. Güell i Junkert, Manel; La investigació genealògica a l’AHT, Butlletí informatiu, núm.
22, AHT; febrer 2020.
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MINYANA, UN COGNOM TOPÒNIM ORIGINARI DE LA MIANA
(BAIXA GARROTXA, CATALUNYA)1

Adolf Minyana i Mascarell*

resum
Aquesta comunicació explica els orígens històrics d’un dels cognoms més
nostrats, que cal situar en un topònim de la Baixa Garrotxa. També relata el
procés de castellanització d’aquest cognom que s’inicia amb l’adveniment
de la dinastia dels Trastàmara de la Corona d’Aragó i que després continuà
amb la guerra de Successió i el consegüent Decret de Nova Planta i, així fins
als nostres dies.
Paraules clau: topònim, repoblació, Decret de Nova Planta, castellanització.
abstract
This paper explains the historical origins of one of our most famous surnames, which must be placed in a toponym of the Baixa Garrotxa. It also relates
the process of castilianization of this surname that begins with the advent of
Trastámara dynasty to the Crown of Aragon and then continued with Spanish
Succession War and consequent Nueva Planta Decree until today.
Key words: toponym, repopulation, Nueva Planta Decree, castilianization.

A

l llarg de la nostra història lingüística, el topònim cognom Minyana ha estat escrit de diferents formes d’acord amb la fonètica
i els particularismes durant la formació de la nostra llengua,
abans de l’existència de les normes ortogràfiques de la llengua catalana.

*. Membre de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica.
1. En memòria dels primers repobladors de Palma de la Safor, els Minyana.
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 3 - 2 9
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Els Minyana foren uns dels primers repobladors catalans establerts
a Palma de la Safor i un dels cognoms més nombrosos actualment. Ja
es troben referències documentals el 20 de febrer de 1341 de Jaume
de Minyana, habitant d’Alfauir, lloc que el document considera dins el
terme del castell de Palma,2 “in dicto loco de Alhahuir, termini castri de
Palma”, com a testimoni amb motiu del retorn i presa de possessió com
a senyor del castell de Palma de l’infant Ramon Berenguer, comte de
Prades i germà del rei Alfons, el qual tenia jurisdicció sobre els llocs
de Palma, Ador, Ròtova, Alfauir, Rafalet, Almiserà i Castellonet.
En el cens del terme de Palma i el seu castell ordenat per a la percepció de l’impost de morabatí, el 9 de març de 1373 hi consta: “En
Jacme de Miyana, VII sous. jurat [...], la mare d’en Jacme de Miyana”.
En el cens de focs (cases) del lloc i terme de Palma, el 20 de juliol
de 1381, ordenat per fer el llistat del repartiment de la subvenció amb
què els seus veïns han de contribuir al rescat d’Alfons el Jove, presoner
dels anglesos, hi consta altra vegada “en Jacme Minyana”.3
En les referències documentals de l’època medieval el cognom
apareix escrit amb les grafies següents: “de Miniana”, “de Miana”, “de
Miyana”, “de Amiana”, “de Laminyana”, de “ça Minyana”, “de Samiyana”
(amb article salat), “de Saminiana”, “de Ça Miana”, “de Çaminana”, “de
Samiana”. En l’actualitat el topònim és la Miana, i el cognom, Minyana,
però seria inexplicable l’ús quasi constant amb lam- des dels documents
més antics (o sam- disfressat l’article la en sa). En el fons les dues
cites de Samiana de l’any 1359 no fan sinó refermar-ho, perquè és el
temps en què la gent del poble preferia (o mantenia) l’ús de l’article
arcaic sa. En realitat, doncs, també aquestes dades són equivalents a la
Mi(n)iana de les formes modernes. En definitiva, aquí es produí una
deglutinació de Lami(ny)ana, per haver estat presa la síl·laba la com
si fos un article. En la resta de casos el la seria degut a la llatinització
feta pels escrivents.
Aquests primers segles, l’Església valenciana utilitzava el valencià
d’una manera natural (sense embuts ni complexos), tot i que les cele2. AHCG, Fons Medinaceli, L-166/2Fj-3, fot. 128.
3. ARV, diversa, 125, f. 53r.

14

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 3 - 2 9 / i c g e n h e r . c a t

Adolf Minyana i Mascarell, Minyana, un cognom topònim originari de la Miana...

bracions litúrgiques eren en llatí. Però el clergat era valencianoparlant,
com ho demostren els sermons de sant Vicent Ferrer. De mica en mica,
bisbes i arquebisbes de nomenament reial representen en l’ordre
eclesiàstic el poder central. Rarament les seus del País Valencià van a
parar a clergues valencians. D’una manera sistemàtica, i per raons terriblement òbvies, reis i governs trien tonsurats castellans per ocupar els
nostres bisbats, el metropolità sobretot. La presència d’aquests prelats
forasters serà decisiva per determinar l’actitud de l’Església respecte
als poders autòctons.
Va ser la dinastia dels Trastàmara que afavorí la penetració i l’influx
del castellà, així com també, com ja hem dit, la presència de bisbes no
valencians des de principis del segle XVI. En una mateixa direcció, el
Concili de Trento va fomentar la substitució del llatí per les llengües
nacionals i, paradoxalment, com passarà després del Vaticà II, es va
preferir el castellà al valencià en sermons i devocions populars. També
la noblesa valenciana acceptà la llengua castellana, així com la burgesia
urbana i fins i tot la rural.
L’influx sempre més gran de la llengua de Castella, després del matrimoni dels Reis Catòlics, així com la comercialització dels llibres en
castellà, que tenien més difusió comercial que els escrits en llengües
minoritàries, van ajudar a marginar la llengua dels valencians. Com a
conseqüència el cognom original Minyana passà a ser escrit Miñana,
en la forma castellanitzada.
El canvi lingüístic en l’administració eclesiàstica va ser motivat pel
paper de l’arquebisbe Pedro de Urbina (1649-1658), que proposà uns
formularis en llengua castellana per a les partides sacramentals. Són les
tristament conegudes com a Constitucions Sinodals de 1657. Si bé la
marginació del català començà al segle XVI i s’accentuà al XVII, després de l’expulsió dels moriscos, és a partir de la guerra de Successió
(1707) i de la desfeta de les tropes austriacistes en la batalla d’Almansa,
que el valencià va ser marginat i perseguit. Els Borbons van imposar
progressivament una eficaç centralització de la llengua castellana, amb
l’arribada massiva d’escrivents castellans que van posar fi a l’ús del
valencià als ajuntaments i als tribunals civils.

i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 3 - 2 9
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Un element nefast per a la llengua del País Valencià va ser l’arquebisbe Andrés Mayoral, que “del 1745 al 1765 impulsó el cambio de idioma
en sus mandatos de visitas pastorales”. És, doncs, Andrés Mayoral, arquebisbe de València (1738-1769), qui accelerà el procés de marginació
del valencià, en deixar escrit en les seues visites a les parròquies que
les partides sacramentals havien d’estar redactades en castellà. L’arquebisbe Mayoral malauradament fa certes al País Valencià les afirmacions
de Francesc Vallverdú: “L’Església, com a instrument ideològic de les
classes dominants, contribueix també activament a la castellanització”.
Es pot afirmar d’una manera certa i categòrica que l’arquebisbe Mayoral
va ser decisiu en el procés de castellanització definitiva de l’administració eclesiàstica al segle XVIII.
El genocidi lingüístic i poblacional del Decret de Nova Planta emès
per Felip V (abolició dels nostres furs o drets nacionals amb motiu de
la pèrdua de la batalla d’Almansa el 1707), deia:
“Que por mi deseo de reducir todos los Reynos a la uniformidad de unas
mismas leyes, usos y costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, abolir y derogar fueros, privilegios, prácticas
y costumbres, siendo mi voluntad que en los referidos reynos de Aragón y
Valencia se reduzcan a las leyes de Castilla”.

La imposició de religiosos castellans i la disposició de l’arquebisbe
d’origen castellà Andrés Mayoral (1762) per als llibres parroquials
sentenciava: “Mandamos que en adelante se escriban todas las partidas en
lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suenan en
valenciano”, la qual cosa provocà la desfiguració ortogràfica de molts
dels cognoms valencians, que començaren a ser escrits bàrbarament,
com Miñana, Chust, Puchol, Puch, Monzó, etc., en comptes de Minyana,
Just, Pujol, Puig, Montsó. I per tant, implícitament prohibia l’ús eclesiàstic de la nostra llengua, que abans era la pròpia i única, i que encara
és vigent sense haver estat derogat per l’Església, tot i que el Concili
Vaticà II demana respecte, protecció i ús de totes les llengües pròpies
de cada poble i nació.
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Arran de la conquesta, el 1238, de les terres valencianes pel rei Jaume
I, el qual inicia les primeres onades repobladores que duren fins al
segle XVII per contingents de gent vinguda del Pirineu Català i d’altres
indrets de territoris catalano-occitans-provençals i aragonesos, a partir
de 1610 les terres de les Marines Alta i Baixa foren repoblades per
catalans-mallorquins, de manera que nosaltres som descendents i portadors dels cognoms d’aquests repobladors, majoritàriament catalans.
Alguns d’aquests repobladors prenen com a cognom identificador
el topònim de procedència i de naixença, siga nom de poble, ciutat,
vila, llogaret, vegueria, vall, riu, muntanya o altre accident geogràfic.
És per aquest motiu que el cognom Minyana en tots els documents
antics porta al davant la preposició de, indicativa de “lloc d’origen,
procedència o naixença”, és a dir, del lloc d’on venia.
referències historiogràfiques i documentals
El topònim cognom Minyana fa referència al nom de la vall del torrent
de la Miana o Minyana, a l’església parròquia de Sant Miquel de la
Miana-Minyana, llogaret de la Miana-Minyana, al castell de la MianaMinyana, als cavallers els Miana.
El castell de la Miana-Minyana
Podem donar per desaparegut aquest castell de la Miana o Minyana,4 del
qual sols resten en l’actualitat uns murs enderrocats de pedra. Aquest
castell es trobava en una elevació pròxima a l’església parroquial de
la Miana-Minyana. Aquest temple, d’aspecte no pas primitiu, ocupa el
lloc de la capella del castell o, dit d’altra forma, de l’anterior església
parroquial de l’indret. Aquesta, segons resulta, estava dedicada a sant
Miquel i altre no és actualment el patró de la Miana, poblat situat al
vessant de la muntanya de Sant Julià del Mont, prop de les fonts del
4. Català i Roca, Pere. Els castells catalans, vol. III. Barcelona: Rafael Dalmau, 1971, p. 127-129.
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Junyell. L’historiador Francesc Montsalvatge i Fossas5 ens indica que,
antigament, la parròquia de la Miana-Minyana era l’església de Sant
Julià del Mont o d’Agustí, així anomenada en documents de 1097 i de
1174 (“Sancti Juliano de Agustino”), però l’emplaçament de l’esmentada
església dalt la muntanya obligava els habitants de la Miana-Minyana a
fer dues hores de camí costerut per assistir als oficis divins; de manera
que, al segle XV, la parroquialitat fou traslladada a l’església del castell
dels senyors de la Miana-Minyana, i passà, llavors, a ésser sufragània
d’aquesta església la de Sant Julià del Mont. L’actual església conserva,
encara, la petita porta romànica de la capella del castell; l’església del
castell de la Miana-Minyana va ésser eixamplada amb l’afegiment de
les dues naus laterals i amb la prolongació de l’absis, i també hom va
construir-hi la torre campanar. L’església, inicialment del castell, segons
F. Montsalvatge esdevingué al segle XV església parroquial.
Els historiadors Antoni Pladevall i Francesc Català i Roca ens indiquen que el monestir de Sant Julià del Mont, el qual existia l’any 866
i fou absorbit abans del 878 pel monestir de Sant Esteve de Banyoles,
quan resta en simple cel·la.6 Pot il·lustrar el punt casteller la tradició
que els senyors del castell de la Miana-Minyana oïen la santa missa des
de les mateixes estances, per una porta lateral, ara tapiada.
L’elenc dels senyors del castell de la Miana-Minyana s’aprecia així:
Arnau de la Miana l’any 1168 autoritzà, amb els germans Galceran i
Arnau de Sales, una donació referida a la parròquia de Sant Cristòfol de
Creixenturri a favor del monestir de Sant Pere de Camprodon.7 Arnau
de la Miana és el primer senyor documentat del lloc. Segurament n’hi
devia haver hagut d’altres abans.
Guillem de la Miana, signador en l’escriptura de venda de la vegueria d’En Bas, feta, el 1175, pel vescomte Hug a favor de Berenguer
de Puigpardines.8 També consta el seu nom en una donació feta, l’any
5. Montsalvatje i Fossas, Francesc. Noticias históricas, tom XXVI. Olot: Imprenta y Librería de Juan
Bonet, 1896, p. 167.
6. Pladevall, Antoni; Català i Roca, Francesc. Els monestirs catalans. Barcelona: 1968, p. 34-41.
7. Constans, Lluís G. “Documents medievals sobre el castell de Rocacorba”. Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, vol. III, 1953, p. 255.
8. Botet i Sisó, Joaquim. Index cronològic del Cartoral de la Cúria eclesiàstica de Girona anomenat
-Carlo Magno-. Barcelona, 1905, p. 72.
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1188, per Arnau de Sales i muller a l’església de Sant Julia d’Agustí; hi
compareix, a la vegada, el nom d’Arnau de la Miana, fill de Guillem.
Imaginem que el susdit Guillem és el Guillem de Çaminana [= ça
Miana] que el 1195 testimoniejava —amb Arnau de Sales, Berenguer
de Puigpardines i d’altres— una definició a la Seu de Girona per Pere
de Cervera i mare.
Observem que l’altre autor, Lluís G. Constans,9 troba femení el
personatge Arnalda de Saminiana, filla de Guillem, i forneix per data
l’any següent 1169. En el testament d’Hug, vescomte d’En Bas, figura,
el 1175, la signatura d’Arnalli d’Amiana.10
Arnau de la Miana, fill de l’anterior. El 1206, Arnau de “Samiana”
va pactar amb Pere de Cervera pel bosc de Mont-ros, i sobre alguns
masos, drets que havien estat adquirits d’Arnau de Palau l’any 1188.11
Apaivagat el país, Pere de Cervera, que no podia capir la lleialtat
dels nobles de Bas envers llurs senyors els jutges de l’Arborea, sense
considerar els bons serveis prestats pels cavallers de la Miana al seu pare
Ponç durant el temps que va posseir la lloctinença del vescomtat, els va
entaular diverses qüestions per raó dels drets que aquells tenien com
a batlles naturals, al bosc del castell de Mont-ros i als masos Pinadella
i Mansió, de Begudà, drets que havien adquirit d’Arnau de Palau i el
seu germà Carbonell l’any 1188. Indignat Arnau de la Miana, reclamà
llavors al seu senyor els 400 sous que aquest havia deixat de pagar al
seu pare Guillem per un cavall i una mula, altres 200 sous prestats per
fermança de Ponç, pel seu propi pare, a l’abat de Banyoles, i diverses
quantitats que li devia en Cervera, fins al punt de veure’s aquest obligat
a seguir el prudent consell d’Arnau de Sales i Bernat de Navata i posar
el plet a la consideració dels àrbitres Llobet i Ponç de Besalú.
L’any 1206 fou dictada la sentència, en la qual acorden que Arnau
i la seva família posseïen els citats masos i bosc en feu per Pere; que
el bosc de Mont-ros no es podia artigar si bé es respectaria la part

9. Constans, op. cit., p. 255.
10. Montsalvatge, op. cit. XI, p. 503.
11. Id., XII, p. 70; I, p. 169.
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dedicada d’antic per a conreu, i que els drets a cobrar sobre els plets
de Begudà corresponien dues parts a Pere i una a Arnau.12
Ramon; juntament amb la seva esposa, Ermessenda, va fer una
donació, el 1228, a la capella d’aquest castell, dedicada a sant Miquel.
Anys després, el 1245, actuava “Arnaldi de Miniana” com a canonge de
la Seu gironina. El 1263, l’esmentat Ramon feu donació al fill Guillem,
en alou franc i lliure, de tots els seus honors de les muntanyes de
Camprodon i de les propietats que tenia en diverses parròquies (Vilallonga, el Torn, Argelaguer, Sant Aniol de Finestres, etc.), així com el
castell de la Miana-Minyana i possessions corresponents; una clàusula
disposava que si el fill moria abans que ell sense deixar fills legítims,
el tot tornava en poder de Ramon.
Guillem el 1282 establí el mas Sala, de Campmajor, a Guillem de
Rovira. El 1304 amb el fill Dalmau capbrevà el mas de Campmajor en
favor de l’església de Sant Miquel de la Miana-Minyana, per misses i
sufragis per l’ànima de la seva difunta mare i per la pròpia.
Dalmau, fill de Guillem, el 1335 comprà els castells de Montagut,
Mont-ros i Castellfollit de la Roca. Hom l’esmenta com a senyor de la
Miana, en les dates extremes de 1310 i 1344.
Guillem, fill de Dalmau, casa amb Marquesa. Ambdós esposos actuaven com a senyors de la Miana el 1345.
“Ça Minyana, de Cavallers” comptava 23 focs (cases), en el fogatge
de 1365-1370, i “Sant Julià del Mont, església”, 10 focs.13
Altre fogatge, el dimanat de les Corts de Cervera de 1359 determina
entre els “fochs aloers e franquers”: “parròquia de Samiyana del terme
del castell de Samiyana de vegueria de Besalú”, 1 foc, i entre els focs
d’església: “Parroquia de Samiyana del terme del castelI de Samiyana
de vegueria Besalú 12 focs, afegint: “Parroquia del Mor de contribució
al castell de la Miyana 4 focs.14

12. Caula, Francesc. “Figures de retaule: Pere de Cervera”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 508, p. 228.
13. El fogatge de 1365-1370. Barcelona, 1962.
14. Bofarull, P. de. Col·lecció de documents inèdits, XII, p. 99.
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Entenem que aquesta parròquia és la que en nomenclàtors diocesans de l’època s’indica com a “Sancti Silvestri dez Mor” precedint la
parròquia de “Sancti Michaelis de Miniana”.15
D’altra banda, amb relació amb les dades de priorats rationes decimarum, cal dir que l’existència de priorats o de monestirs fa difícil,
en algun lloc, de saber res. En general, però, cal tenir present que la
major part de les entrades dels monestirs i canòniques eren obtingudes
per aquests com a senyors de la terra o del ban, no com a senyors de
drets eclesiàstics.
Malgrat tot allò dit anteriorment podem intentar calcular en molts
llocs la població que hi havia a la fi del segle XIII i veure esquemàticament l’evolució que va seguir després de la pesta negra de l’any 1348.
La Miana (de 40 a 60)
Són unes mostres que ens permeten veure l’evolució del poblament i la
diferent incidència que tingué la crisi dels darrers segles medievals en
uns llocs i en d’altres. Fou diferent, com ja és prou conegut, la pèrdua
demogràfica a les zones més planes i a les terres més muntanyoses,
al país més urbà i a les contrades més rurals. Algunes poblacions en
arribar al segle XVI es començaren a recuperar, d’altres encara varen
perdre més habitants. Sense moure’ns de l’edat mitjana, veiem que hi
hagué variacions d’un lloc a l’altre en relació amb la repercussió de la
crisi demogràfica. En altres llocs, per exemple, a les poblacions més
importants, la incidència potser fou més petita o inexistent —resta compensada per una forta immigració—. En canvi, en valls més tancades la
pèrdua de focs (cases) degué ésser, potser, encara més forta; així a la
vall de la Miana-Minyana.
L’historiador Joan Pagès i Pons examinant diverses cròniques de les
visites pastorals efectuades a les parròquies de l’Alta Garrotxa durant
els segles XIV i XV, pel bisbe o bé algun comissionat episcopal, en els
15. Pons i Guri, Josep Maria. “Nomenclatores de la diócesis gerundense en el siglo XIV”. Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 17, 1964, p. 5-78.
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textos hi traspua una punyent i colpidora pobresa. Aquest fet és un
clar exponent que a l’Alta Garrotxa, com en molts altres llocs, a partir
del primer quart del segle XIV ja estigué en franc declivi, ja per les
males anyades de l’any 1333, ja a causa de les pestes que freqüentment
flagel·laren el Principat. El temps de les vaques grasses ja havia passat.
Fou als segles XI, XII i part del XIII el floriment econòmic; per això
s’aprofità aquella bonança econòmica i els diners foren emprats en
l’erecció de les esglesioles que encara podem contemplar en diversos
tocoms de l’Alta Garrotxa.
El rei Pere el Cerimoniós incorpora a la corona catalana, amb data
20 de juliol de 1371, el castell de “la Minyana”.16
El rei successor, Joan I, e14 de juny de 1392 va vendre a Hug de
Santa Pau tota la jurisdicció en les parròquies i termes de Sant Vicenç
de Sallent [= el Sallent], Santa Maria de Freixe [= el Freixe], Sant
Miquel, Sant Silvestre Desmor [=Almor, Mauro, l’any 977], Sant Pere
de Mieres, la Cellera, Campmajor, “Saminyana”, el Torn i Sant Joan les
Fonts pel preu de 5.000 florins.17 L’historiador Lluís G. Constans a Santa
Pau medieval (Olot, 1926) indica que la data fou el 4 de juny de 1393.
Podem arrodonir, segons indica l’historiador Montsalvatge, que en
temps de la guerra de la Generalitat contra Joan II aquest castell encara era en peu, puix que el duc de Lorena, trobant-se a Banyoles, va
signar, el 22 de novembre de 1468, un tractat de capitulació amb els
homes-honors de la Miana-Minyana.
Segons una notícia que trobem en l’obra recent de Ferran del Campo,18 a migjorn i a poca distància de l’església de Sant Miquel de la
Miana, entremig del bosc hi ha restes del castell. Segons aquest autor,
hom pot datar-lo vers els segles XI o XII, i tenia una planta rectangular; potser al sector septentrional hi havia la torre mestra. Actualment,
del castell tan sols resten els murs de pedra enderrocats, tot cobert
de carrasques. De fet, l’àmbit de la Miana-Minyana és eminentment
paisatgístic.

66.
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16. Montsalvatje, op. cit., XIX, p. 289.
17. Id., p. 265.
18. Campo, Ferran del. Castells medievals, 37: castells de la Garrotxa. Figueres: Carles Vallès, 1989, p.
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L’església de Sant Miquel de la Minyana o Miana
Segons les referències historiogràfiques i documentals referents a
l’església de Sant Miquel de la Minyana consta com:
SANT MIQUEL DE LA MIANA.19 Església parroquial d’aquest lloc,
afegit a la parròquia de Besalú, bisbat de Girona, arquebisbat d’Olot
i comtat de Besalú.
Any 1362. Sancti Michaelis de Miniana, Llibre Verd del capítol de
Girona.
1691. Sancti Michaelis de la Minyana, Sinodals de la diòcesi de
Girona.
LA MIANA o MINYANA.20 Lloc afegit a la parròquia de Besalú.
Any 1255. A de Miniana emporitanus arxilevita (Vill. Vi.liter. XIII,
p.321.5)
1245. Miniana (Esp. Sagr. 44, p. 270)
1359.21 Samiyana :”Parroquia de Samiana-castell de Samiana (CoDoACA XII, 99, 108)
1362. Par. Sti. Michaelis de Miniana. Arxidiaconat i comtat de Besalú
(Llibre Verd).
La Miana-Minyana es troba a la capçalera i damunt de la vall de la
riera de Junyell, als vessants nord-oriental de la serra de Sant Julia del
Mont i a mà esquerra de la vall del torrent de la Miana. És al costat de
ponent del cap del seu municipi i a la banda de llevant de la comarca
de la Garrotxa.
Mapa: 257m781. Situació: 31 tdg695702.

19. Montsalvatje, op. cit., tom XII, XVII i XIX.
20. Rius i Serra, Josep. Rationes decimarum Hispaniae (1279-80). Vol. I. Catalunya, València i Mallorca. Barcelona: CSIC, 1946, p. 77 i 90.
21. Muda i Giralt, Josep. Notícia dels temples de l’ardiaconat de Besalú a través d’un document del bisbe
Josep de Taverner i d’Ardena. IV Assemblea d’Estudis sobre el Comtat de Besalú, vol. 1, Olot, 1980, p. 155194.
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Per arribar-hi cal anar al pob1e de Sant Jaume de Llierca, a la carretera de Girona a Olot. Un carrer, el segon, a mà esquerra, duu directament, entre hortes, a un gual del riu Fluvià. La carretera continua
uns 200 m. En una cruïlla cal agafar la pista forestal de mà esquerra, la
qual mena a un prat a la banda del solei del castell de Montagut. Uns
4 km més enllà hom arriba a la Miana-Minyana.
Les referències documentals d’època medieval sobre l’església de
Sant Miquel de la Miana-Minyana són molt escasses i tardanes. La més
antiga la trobem en les Rationes decimarum de la diòcesi de Girona
dels anys 1279 i 1280, on és esmentada 1’“ecclesia de Miniana”. Tot i
que l’església de “Sancti Michaelis de Miniana” torna a aparèixer en el
Llibre Verd del capítol gironí (1362), és l’any 1392 que hi ha la primera
veritable notícia d’aquesta església, quan el rei Joan I vengué a Hug de
Santa Pau la jurisdicció de diverses parròquies i termes, entre els quals
figurava la de Sant Miquel de la Miana, per 5.000 florins.
En època indeterminada, Sant Miquel de la Miana, o “Minyana”
segons els Sinodals de la diòcesi de Girona de l’any 1691, rebé com a
sufragània l’església de Sant Julià del Mont. Aquest fet porta el bisbe
de Girona, Josep de Taverner i d’Ardena, durant la visita que realitzà
a l’ardiaconat de Besalú l’any 1722, a autoritzar el rector de la MianaMinyana a dir dues misses els dies festius per tal de poder satisfer les
necessitats dels feligresos de la Miana i de Sant Julià.
Ara per ara, l’església de Sant Miquel de la Miana-Minyana resta
sense culte i en procés de reconstrucció i recuperació.
L’estructura primitiva de l’església de Sant Miquel de la Miana-Minyana es reduïa a una sola nau encapçalada per un absis semicircular.
La resta de cossos constructius adossats a les façanes de tramuntana i
migdia són posteriors.
Primitivament, la porta d’accés a l’edifici es trobava a migdia; ara,
però, resta encegada i és substituïda per una altra, oberta posteriorment
a la façana de ponent i que segueix les característiques d’altres portals
de la comarca, és a dir, un nombre divers d’arcs en gradació, en aquest
cas tres, llinda i timpà. Aquí, a més, hi ha dues columnes.
Encara s’observa al mur el perímetre dibuixat per l’arc de la porta
anterior. Les dues úniques obertures que resten d’època romànica es
24
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troben situades a l’absis, una al bell mig d’aquest i l’altra orientada
cap al sud-est; totes dues són de doble esqueixada. Els murs interiors
del temple són resseguits per una cornisa. El campanar que s’aixeca a
l’angle nord-est de l’edifici és posterior a l’època romànica.
Les transformacions que ha sofert aquesta església i l’emmascarament
que pateix fan difícil qualsevol hipòtesi sobre la seva filiació.
El caire exterior de l’intradós i del llindar de la finestra de l’absis de
l’església de Sant Miquel de la Miana presenta un motiu decoratiu molt
simple. Una banda gairebé cilíndrica que imita una soga ressegueix
l’arcada, amb un treball de relleu realitzat directament en els carreus
del mur. A la dreta la decoració és més senzilla i imita un motiu de
soga. A l’esquerra, s’enriqueix amb un treball que imita una espiga. A
l’arc, aquesta motllura —amb el mateix motiu en forma d’espiga— encara
pren més importància, amb la decoració del fons, que es desplega en
forma de diversos ventalls, que volen representar una mena de palmetes,
arrenglerades tot formant una sanefa.
És un relleu ben conservat amb un treball molt esquemàtic, simètric
i radial, que aconsegueix una abstracció de les formes vegetals.
El treball del modelat és forca agut, amb un relleu que marca molt
profundament les arestes.
Malgrat la simplicitat dels elements, som dins un reflex de la tendència decorativista que presenta l’escultura del segle XII, que concentra
a l’exterior, sobretot en portades, finestres, cornises i mènsules, un
important desplegament decoratiu.22
Les parròquies: la Miana o Minyana
Mentre que en algunes zones pirinenques catalanes, a 1’alta edat mitjana,
la parròquia era el punt de referencia obligat a l’hora de situar qualsevol
indret, a la comarca de la Garrotxa, on se situa l’església de la MinyanaMiana, en canvi, quan calia situar una terra moltes vegades s’esmentava el
terme de la vila o un lloc. Així, a tall de mostra: “in locum Sancti Stephani”,
22. Carbonell, Eduard. L’art romànic a Catalunya. El segle XII. Barcelona, 1974, p. 47.
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a la vall d’en Bas (any 894), “villa Monte Acuto” (936), “in villa Riodezari”
(954), “in locum que dicunt Arca” (964), “in locum que dicunt Porrarias”
(978), etc., tot i que hom troba, per exemple, “in parrochia Sancti Christofori” (1030) o bé “in parrocchia Sancti Martino” de Capsec (1032). De
fet, això pot derivar del fet que, mentre que a les terres pirinenques la
romanització —i potser fins i tot la fixació de l’hàbitat— es produí gairebé
al mateix temps que la cristianització, a les terres més baixes la creació
d’un hàbitat agrícola era un fenomen molt més vell que la cristianització:
els llocs de poblament o les viles —nom, però, potser reintroduït o difós
amb forca en època carolíngia— tenien unes arrels profundes en les vil·les
romanes, en les explotacions d’època visigòtica o en els diversos llocs o
poblets. Tot això no significa, ans ben al contrari, que la importància de
les parròquies en aquestes contrades de la Garrotxa no fos tan gran, o
potser més encara, com per exemple als Pirineus.
Amb totes aquestes circumstàncies és, però, forca difícil saber l’època
en què es crearen les parròquies. Quantes són de l’època en què governaren els visigots i quantes foren creades en els temps carolingis?
D’altra banda, l’església del castell de Sant Miquel de la vall de la
Miana sembla que depengué de la parroquial de Sant Julià del Mont
fins ja en època de l’art gòtic. En els anys de domini carolingi, al mateix
temps que augmentà la població va créixer el nombre de parròquies;
fou un fenomen molt general en tot l’imperi carolingi, promogut per
les mateixes autoritats.
Amb tot, fos quin fos l’origen d’aquestes esglésies parroquials, cal
cridar l’atenció sobre el fet que als segles X o XI hom troba un important conjunt de parròquies que s’estenia per la Garrotxa, tot formant
una xarxa atapeïda i ben estructurada. Les partions entre elles ja eren
forca ben establertes.
Una font que pot ésser molt interessant per tal de conèixer el nombre i les característiques de les parròquies del final de l’època que ens
interessa són les Rationes decimarum dels anys 1278-1280. A la Garrotxa,
segons aquest recull, hi havia 76 parròquies o capelles. Aquest document
també ens permetrà saber els ingressos d’aquestes diverses esglésies
i de retop tenir, en molts casos, unes dades relatives de la població o
de la producció de cada una de les parròquies.
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Les xifres d’aquesta Dècima apostòlica ens permeten veure que hi
havia unes grans parròquies amb unes entrades importants —que en
principi han de respondre a una població i a una producció més gran—,
com pot ésser, evidentment, la Minyana-Miana.
D’altra banda, com es desprèn del que hem dit abans, és forca lògic
que d’una manera indirecta les xifres de la Dècima apostòlica també
reflecteixen, amb més o menys exactitud, quines eren les parròquies
més velles i quines foren les que s’hi afegiren; si més no és un mitjà
més per poder-ho conèixer.
L’església de Sant Miquel de la Minyana-Miana, que d’ençà de l’any
1288 era la capella del castell de la Minyana-Miana —la parròquia tenia la
seu a l’església monàstica de Sant Julià del Mont o d’Agustí, com diuen
els documents medievals—, no esdevingué de fet església parroquial,
segons l’historiador Francesc Montsalvatge i Fossas, fins al segle XV.
Els cavallers: els Miana-Minyana
A mitjan segle XI, Udalard, senyor de Milany i de Castelló d’en Bas,
podia disposar “de XV aut de XX caballarios”, en les seves cavalcades.
Els cavallers —en els documents sovint, en intentar llatinitzar el nom,
són anomenats milites— van aparèixer en relació molt estreta amb la
nova societat feudal que es desenvolupa després de l’any 1000. Aquest
nou estament social se situà entre els grans senyors terratinents o els
castlans —tots ells senyors del ban— i els pagesos; formaven la baixa
noblesa que solem trobar en relació, especialment, amb els dominis
dels grans senyors feudals —en les terres dels monestirs, fins i tot dels
immunes, no tingueren tanta importància—. Gràcies als estudis de
Francesc Montsalvatje, de Francesc Caula i d’altres, podem conèixer
forca bé alguns d’aquests llinatges.
Pel que fa a aquests cavallers ens podem plantejar diverses qüestions,
algunes de les quals intentarem respondre a continuació. En primer
lloc convindria saber quants n’hi havia. També s’hauria d’intentar d’esbrinar llur origen: provenien de branques laterals de les grans famílies
de castlans i grans senyors, o bé eren pagesos enriquits? Així mateix,
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 3 - 2 9
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caldria aclarir quin era llur patrimoni i també si el tenien com a alou
o bé com a feu del senyor. Finalment, com era l’habitatge on vivien:
casa de pagès, com pretén G. Duby, o bé era una casa forta?
Georges Duby, en el seu estudi sobre la regió de Macon, afirma que
el nombre de famílies de cavallers gairebé es devia correspondre amb
el nombre de parròquies.
Pel que fa a altres contrades de la Garrotxa, anant encara més cap
a llevant podem mencionar també, al límit entre la baixa i la mitjana
noblesa, els Miana-Minyana. Hi havia, doncs, un nombre força considerable de cavallers o de membres de la baixa noblesa.
Com ja hem vist més amunt, l’habitatge d’aquests cavallers normalment era allò que els documents anomenen stadium (que s’ha volgut
fer correspondre amb el català estada) o estació, que és el que després
rep el nom de forca, sala, torre, etc.
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EL FONS D’ESPOSALLES DE L’ARXIU DE LA CATEDRAL DE
BARCELONA: QÜESTIONS I REFLEXIONS D’UN USUARI

Esteve Canyamere s i Ramoneda*

resum
L’Arxiu Capitular de Barcelona conserva un fons documental únic: la sèrie
de llibres de llicències d’esposalles (1451-1905). La seva singularitat és que
no hi ha cap sèrie similar als altres bisbats, per una cronologia tan llarga,
pel contingut, i el fet de la destrucció o no conservació de molts arxius de
parròquies del bisbat de Barcelona; que encara l’ha fet més important per
als investigadors, i en particular per als genealogistes i cercadors de dades
familiars. No fa gaires anys que el procés de digitalització d’aquest fons, més
l’aplicació per poder-hi treballar des dels terminals d’ordinador, ha assolit
l’objectiu dels responsables del fons de fer compatible la seva consulta amb
les necessitats de conservació. En aquest context el present article vol posar
de manifest una sèrie de qüestions i reflexions del que subscriu, a partir de
l’experiència de consulta del fons abans i després de la digitalització. El procés de digitalització ha revolucionat la capacitat de consultar i obtenir dades,
però malgrat aquest salt quantitatiu i qualitatiu, hi ha uns límits i limitacions
conceptuals i estructurals del mateix fons que s’han de tenir molt en compte
per a una recerca genealògica i familiar de base.
Paraules clau: Seu, llicències d’esposalles, taxa, parròquia, deganat, oficialat,
vicari general.
resumen
El Archivo Capitular de Barcelona, conserva un fondo documental único,
la serie de libros de licencias de esponsales (1451 a 1905). Su singularidad
es por no existir ninguna serie similar en los otros obispados, por una cro*. Llicenciat en Geografia i Història. Membre de la ICGenHer, secció de genealogia.
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nología tan larga y por su contenido. La destrucción, o no conservación,
de muchos archivos de parroquias del obispado de Barcelona ha acrecentado todavía más la importancia de este fondo para los investigadores, en
particular para los genealogistas y buscadores de datos familiares. No hace
demasiados años que el proceso de digitalización de este fondo, más la aplicación que permite trabajar desde las terminales de ordenador, ha logrado
el objetivo de los responsables del fondo, para hacer compatible su consulta
con las necesidades de conservación. En este contexto, el presente artículo
quiere poner de manifiesto una serie de cuestiones y reflexiones del que
suscribe, a partir de la experiencia de consultar el fondo antes y después
de la digitalización. El proceso de digitalización ha revolucionado la consulta y la capacidad de obtener datos, pero a pesar de este salto cualitativo
y cuantitativo, hay unos límites, limitaciones conceptuales y estructurales
del propio fondo que se deben tener muy en cuenta para una búsqueda
genealógica y familiar de base.
Palabras clave: Seu, licencias de esponsales, tasa, parroquia, decanato,
oficialato, vicario general.

A

quest article vol aportar i destacar alguns aspectes com a conseqüència d’haver treballat en el fons d’esposalles de l’Arxiu de
la Catedral de Barcelona, des d’un punt de vista genealògic. El
treball ha estat sobre la pròpia genealogia familiar, i la reconstrucció
d’arbres troncals de masies bàsicament del Vallès. La recerca al fons
d’esposalles no ha acabat, i de moment està ajornat fins que el coronavirus ens deixi respirar. L’article s’estructura com una sèrie de reflexions i
preguntes amb les conseqüents respostes sobre les possibilitats d’aquest
fons, sempre des de l’òptica genealògica. S’hi han inclòs aspectes que
resten més que no sumen. Això s’ha fet perquè qualsevol investigador
familiar que consulti aquest fons no es perdi, ni faci perdre el temps als
responsables de l’arxiu capitular, ni perdi el temps per culpa de falses
expectatives que sovint ens creem els que cerquem dades familiars.
És allò que les paraules màgiques “fill/a de”, “germà/na de” o “pare/
mare de” les voldríem trobar en tots els documents històrics conservats
del país que parlin d’algun avantpassat nostre. Tot i parlar d’alguns
límits i limitacions del fons, el contingut és tan i tan gran que eclipsa
qualsevol limitació que expliquem.
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Antecedents
El butlletí Arxius, del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, número 35, tardor de 2002, comença amb
un interessantíssim i clarificador article de mossèn Josep Baucells i
Reig sobre el fons documental de les esposalles de la Catedral, del
qual fa la descripció i en el títol caracteritza aquest conjunt de manera
certament reeixida: “un fons documental únic”.
En l’article ens detalla les principals singularitats del fons. De fet, no
n’hi cap de semblant en cap dels arxius capitulars dels altres bisbats
catalans. És un fons que inclou un període de 454 anys, de 1451 a 1905
(tenint en compte el buit cronològic de 1456 a 1480).
El fons està format pels llibres d’entrades de diners del pagament de
la llicència d’esposalles que havien de pagar les parelles que casaven en
qualsevol parròquia del bisbat de Barcelona. Amb una singularitat, en
paraules del mateix mossèn Baucells, s’hi recullen les dades bàsiques
de les esposalles celebrades a tot el bisbat de Barcelona durant uns
170.000 dies, fet aquest totalment excepcional.
A l’inventari descriptiu de la sala de consulta de l’arxiu capitular,
s’informa que l’origen de la taxa generadora del fons documental fou
un privilegi atorgat pel papa Benet XIII al capítol del la Seu de Barcelona l’any 1409, per ajudar a cobrir les despeses fetes en la prossecució
de les obres de la Seu, segons l’historiador Francesc Carreras i Candi.
El fet que la destrucció d’arxius parroquials, sobretot durant la
Guerra Civil, va deixar una part important de les parròquies del bisbat de Barcelona sense llibres sagramentals ha fet molt més important
aquest fons de la Catedral, atesa la informació familiar que aporten
els assentaments.
La llicència d’esposalles: una taxa, càrrega o impost, i registre genealògic?
Una primera qüestió sobre el fons és l’objectiu: recaptar diners per
sufragar les obres, tant de manteniment com de millora, de la Catedral.
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 3 3 - 5 3
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El control pressupostari d’entrades de diners per a aquest objectiu és
el que va generar el fons documental. Simplificant diríem que són els
llibres d’ingressos o entrades de diners per a l’obtenció d’una llicència
que, com ja s’ha dit, es cobrava a cada parella de nuvis que volien casar
en qualsevol parròquia del bisbat de Barcelona. Per tant, la finalitat era
econòmica i comptable.

Fotografia 1: Portada del llibre 11 de la sèrie general d’esposalles de la Catedral (15031505), amb indicació dels obrers menors del bienni maig 1503-abril de 1505: Pere Joan
Palau i Pere Pau Bassa, preveres.

No hi havia voluntat de ser un registre de matrimonis, com ho
serien els llibres sagramentals de matrimonis que es portaven i es
porten obligatòriament a les parròquies des del concili de Trento. La
llicència d’esposalles es defineix com a taxa —i de fet, els coetanis ho
entenien com a taxa—, com apareix al primer foli de molts dels llibres
de la sèrie, en què també s’inclou la taula amb les tarifes de preus de
la taxa en funció de l’estament social. Però en terminologia econòmica
actual, una taxa és un pagament a l’administració per un servei ofert a
l’administrat, per exemple la taxa de retirada de residus urbans; és a
dir, hi ha un servei públic per a una finalitat de bé comú.
36

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 3 3 - 5 3 / i c g e n h e r . c a t

Esteve Canyameres i Ramoneda, El fons d’Esposalles de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona...

En el nostre cas la finalitat és clara, les obres de la Seu, però el servei és més que discutible. Per a una parella de la ciutat de Barcelona
i rodal proper, els serveis de la Catedral potser sí que són directes i
en un context religiós de bé comú, però per a una parella que casava
a Gallifa o Sant Llorenç Savall, o a Sant Pere de Vallcàrquera, això
abans de l’era del ferrocarril i les carreteres, es fa difícilment visible.
Quin servei podien donar amb la distància? Per tant, és una taxa o una
càrrega mig taxa mig impost?

Fotografia 2: Primer foli del llibre 70 de la sèrie general dels anys 1619-1621 amb la indicació de la taxa a pagar per cada estament social en moneda corrent (ducats) i moneda de
compte (lliures, sous i diners).
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Informació genealògica en assentaments diaris d’entrades de diners.
No fa gaires anys, un dia d’aquells que érem molt pocs usuaris a la sala
de consulta de l’arxiu de la Catedral, recordo com una persona, que,
pel que va explicar, tot just començava en aquest món de la recerca
d’avantpassats, parlava amb un to de veu lleugerament més alt del normal amb l’Imma, la responsable de sala de consulta. Tot i la paciència
de l’Imma per explicar-li que aquella era tota la informació que hi havia
en el llibre i que no hi havia res més, la persona, totalment entossudida,
insistia que necessitava més informació que la que donava aquell llibre.
La remor de fons m’anava carregant cada vegada més fins que no
vaig poder suportar més el soroll ambiental i em vaig ficar en la conversa. Volia ajudar a fer entendre a aquella persona que aquells llibres
es van escriure per motius econòmics i encara gràcies que donessin,
a més a més, dades familiars. Em va mirar amb cara de voler dir: “I a
vostè qui li ha manat de ficar-s’hi?” La qüestió és que per les explicacions de l’Imma principalment, i potser per la meva descarada i un
xic maleducada ingerència en la conversa, la persona va mig canviar
d’actitud i, remugant en veu baixa, després d’una estona va marxar.
Havia tornat la pau acústica a la sala de consulta.
Si es té clar que el fons d’esposalles és això, un fons de documentació econòmica, tot el que hi podrem trobar d’informació genealògica i
familiar és or per a les nostres recerques. Si no exigim res més que als
llibres constin bé els comptes, que és el que exigien els que els van fer,
la resta d’informació dels assentaments esdevé una loteria. Per tant, un
primer advertiment als que cerquen els seus avantpassats: aquests llibres
donen la informació que donen i encara gràcies que la donin, perquè
no són registres de matrimonis, sinó llibres de caràcter econòmic que,
a més a més, tenen la particularitat d’aportar informació que ens pot
servir per a les nostres recerques familiars.
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Els assentaments diaris són sempre similars?
Cal explicar que els assentaments de cada llicència d’esposalles no són
sempre similars, ni quan els escriu una mateixa mà d’un prevere de
la catedral, un sotsobrer que treballava per als dos o un dels preveres
amb el càrrec d’obrer menor, escollit per a cada bienni. En un mateix
llibre fet per les mateixes mans, es pot trobar assentaments en què s’hi
inclou els pares i mares dels nuvis, a vegades només el pare, a vegades
només es donen les dades de la mare (tot i que això és més estrany
que passi), les parròquies d’origen, etc.
En el cas de vidus i vídues, en la majoria només s’especifica l’estat
de viudetat però a vegades consta de qui era marit o muller. Hi ha
menys casos en què constin els pares del vidu/a. Per saber els pares de
la vídua o vidu, si tenim sort i els vidus van casar també en parròquies
del bisbat de Barcelona, cal cercar les esposalles del primer matrimoni.
A vegades el prevere sotsobrer i potser l’obrer menor responsable
no entenien alguna part de la informació continguda als paperets notificadors en què hi havia apuntades les dades per fer l’assentament
comptable. Així, és fàcil trobar errors en les grafies d’algun cognom,
o una creu en el lloc del nom o cognom per il·legibles, o es deixaven
d’escriure alguna parròquia, etc.
Les dificultats de llegir els paperets notificadors, i els mateixos
errors de l’escrivent, que ometia alguna dada, ja fos de pares, parròquies o per una mala interpretació de noms i cognoms, són presents
en aquest fons. El que seria estrany és que en un fons tan gran i cronològicament tan llarg no hi hagués errors. Ací entra la capacitat de
l’investigador de detectar els errors pel coneixement molt específic
del que recerca.
Si se sap o es té informació que indica que el teu avantpassat era,
per exemple, Gabriel, fill de Josep i Teresa, i a l’assentament d’esposalles hi consta Gabriel fill de Pere i Teresa, i tota la resta, les dates,
els orígens parroquials, el lloc de casament futur, si els pares són vius,
etc., coincideix amb la informació de què es disposa, és molt possible
que es tracti d’un error de l’escrivent. Però això no es pot generalitzar.
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A vegades a l’assentament s’han deixat parròquies. En alguns casos
per context es pot esbrinar quelcom, ja que es pot entendre ràpidament que algú feia la col·lecta entre diverses parròquies i mantenia els
paperets notificadors en l’ordre de recollida seguint un itinerari de
pobles veïns. Alguns escrivents mantenien aquest ordre d’arribada, per
exemple paperets del pagament de les esposalles de parelles de Castellar del Vallès, Sabadell, Ripollet i Reixac. S’apuntaven de la mateixa
manera que s’havia fet la recollida. Si el traspàs als llibres de la sèrie
general es feia seguint aquest ordre, i en algun dels assentaments falten dades de parròquies, per aquest ordre lògic es podrien completar.
Altres vegades no hi ha ordre ni concert i difícilment es pot arranjar
l’oblit del sotsobrer.
En les anotacions de les parròquies d’origen i la de casament, és
relativament comú trobar errors de l’advocació del sant patró o patrona parroquial, o podem trobar la repetició de parròquia com a error
propi o distracció, és a dir, parròquies repetides que no lliguen amb
el context de la part dels contraents a la qual s’atribueix. En aquest
cas cal repetir el que s’ha dit quan la filiació presenta errors: s’ha de
tenir molt ben identificat el col·lectiu i els orígens que se cerquen per
detectar aquests errors. O també passa que noms de parròquies ballen
perquè han rebut diverses denominacions en el decurs dels últims
segles, cas de Sant Feliu de Castellar del Vallès/Sant Feliu del Racó,
o Sant Menat/Sant Bresc, de Sentmenat, Sant Feliu de Sabadell/Sant
Feliu d’Arraona.
Totes aquestes notes sobre els errors dels assentaments s’han destacat per allò dels dogmes de fe en el que està escrit. He vist molts
estudiosos —i jo mateix— encallar-se en un error d’un assentament, per
una mala interpretació del que va escriure el prevere de torn, o per un
desconeixement del que estava escrivint.
De la mateixa manera que podem pensar que hi ha errors, compte,
que no tots són errors, ni ens hem d’excusar en els possibles errors per
tot. La gràcia i seriositat de la genealogia consisteix a ponderar totes
les possibilitats, i documentar-les al màxim.
Però el tema gros i seriós no són aquests petits errors en cada
assentament, el problema és molt més gran per a qui pensi que actu40
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alment amb la revolució que ha representat la digitalització del fons
i el programari per treballar-hi, pot entrar al matí a l’arxiu capitular a
primera hora i sortir-ne al migdia amb les dotze o quinze generacions
d’avantpassats lligades de pares a fills. Això diria que és impossible o
gairebé impossible.
Per què és impossible és molt fàcil d’argumentar. Hi ha un període
aproximadament d’una centúria d’anys en què, de manera quasi sistemàtica, en tots els assentaments d’esposalles només s’anota les dades
dels contraents. No hi ha els pares ni les parròquies dels pares, i a
vegades ni les dels contraents. Aquest problema cronològic i generalitzat aproximadament es dona entre la segona meitat del segle XVII
i la primera meitat del segle XVIII.
Si no es disposa de més informació col·lateral dels nuvis, quan arribes a la consulta de les dades del període aproximadament del 1650
al 1750 les esposalles de la Catedral et poden orientar que aquell dia
van pagar a la Taula de l’Obra de la Seu, per tant el proper diumenge
després de l’obtenció de la llicència segurament van casar a la parròquia del poble des del qual s’havia tramitat la llicència però res més.
Per exemple, i agafant uns avantpassats propis, es transcriu l’assentament de la llicència d’esposalles de Jacint Comes i Marianna Borrell,
de Castellar del Vallès, del 25 d’abril de 1725: “Die 25 Aprilis 1725
Comas - Jacinto Comas, viudo, muliner, ab Maria Anna Borrell, donsella, Parròquia Sant Steva de Castellar... 8 sous” (ACB, Fons llicències
d’esposalles, llibre 120, 1725-1729, f. 106). Estem en un d’aquells casos
de cognoms abundants com Comes (molt comú a la Catalunya central
i zones de muntanya, i Borrell, molt comú a la Catalunya nova i a les
planes del Vallès. En aquest cas l’existència de documentació notarial
a Sabadell i Terrassa va facilitar la continuació de la línia Comes, ja
que, en ser moliner, l’activitat econòmica facilita l’existència de rastre
en les notaries properes, per temes com contractes, compravendes,
arrendaments, àpoques, comandes, etc. Per contra, pel cognom de la
dona, Borrell, la recerca queda parada, ja que a Castellar del Vallès hi
ha el mas Borrell, i diverses línies cabaleres al segle XVIII, però l’arxiu
parroquial fou destruït el 1936 i no hi ha manera de saber la filiació.
Òbviament, les dones que no tenien patrimoni o eren pubilles poc les
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trobem en la documentació si no és alguna àpoca de dot, però això
ja és jugar a qui l’encerta l’endevina. Si el segle és el XVIII amb la
proliferació de línies cabaleres dels masos i pagesos de sagrera la cosa
es complica molt sens un arxiu parroquial.
Les obres de la Seu
La meva família paterna originàriament és de Sentmenat, al Vallès, dins
el bisbat de Barcelona. Des del segle XIII eren pagesos de mas, i des
del XVIII, pagesos de sagrera. L’adscripció parroquial, Sant Menna.
El meu pare va fer de pagès tota la vida. Era el gran de tres germans
d’una família de pagesos del poble, i per costum secular, l’hereu. Als
catorze anys, com que era l’hereu, el van treure de l’estudi. Ser l’hereu
significava que havia de començar a treballar. Ell gaudia amb l’escola
i els mestres de la República. Sempre li va quedar la recança de no
haver pogut estudiar més. Volia conèixer món. De fet, era feliç voltant
per les comarques del nostre país.
A principis dels anys setanta, la família ens vam motoritzar amb una
furgoneta amb què cada diumenge sortíem d’excursió pels voltants,
i és clar, cada diumenge passàvem per una o altra d’aquelles infectes
carreteres en obres permanents de finals del franquisme, per la qual
feia quinze dies ja havíem passat havent fet cua o parats.
En aquesta situació de parada obligada o retenció, s’obria la conversa
de les àvies. Sempre repetien les frases “aquestes obres semblen les de
la Seu” o “això dura més que les obres de la Seu”. Jo amb deu o onze
anys, parava atenció a la frase però no l’entenia gaire. Què hi tenia a
veure, la Seu d’Urgell, amb totes aquelles obres?
Un dels viatges va ser de dos dies i vàrem anar a Saragossa. Allí
vam fer la ruta típica, anar de visita al Pilar i a la Seo, la catedral de
Saragossa. Allí vaig entendre que les catedrals també rebien el nom de
seu. I és clar, les catedrals no es van fer en trenta anys. Qüestió entesa!
La consulta del fons d’esposalles de la Catedral de Barcelona evidentment em va retornar a aquelles vivències d’infantesa. No seria que
això de la dita “durar més que les obres de la Seu” pot venir del fet
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que aquesta llicència l’havien pagat fills, pares, avis, besavis, rebesavis
i així totes les generacions de les quals hi havia record familiar?
Quantes generacions d’avantpassats inclou el període del fons d’esposalles?
A casa, el darrer avantpassat que va pagar aquesta llicència fou el meu
besavi Josep Canyameres Soler. Va pagar-la quan es va casar amb la
besàvia Rosa Pons Rossinyol l’any 1884. Però, és que el seu pare Joan
Canyameres i Bigues de Plaça, el meu rebesavi, també l’havia pagat
quan va casar amb la rebesàvia Rosa Soler i Padró-Solanet l’any 1858.
Però és que el seu pare Josep Canyameres i Castellet de Plaça també.
Oh, i el seu avi, Gabriel Canyameres Artigues, i el seu besavi, Josep
Canyameres i Costa Sobirà també. El rebesavi Gabriel Canyameres
Gibert tampoc se’n va escapar. Aquest Gabriel era un fill cabaler de can
Canyameres que s’instal·la amb la seva família a la sagrera de Sentmenat
vers el 1712. I així, des dels meus besavis, tots els meus avantpassats
Canyameres siguin pagesos de sagrera (del poble) o de mas (del rodal),
fins a dotze generacions, havien pagat la llicència d’esposalles.
Bé, tots no, el primer que es registra als llibres d’aquest fons de la
Catedral l’any 1499, Antic Canyameres Turull, el que fou hereu del mas
Canyameres de Sentmenat, està fitxat als llibres, però no va pagar, ja
que era el baciner de la col·lecta de l’obra de la Seu a la parròquia de
Sentmenat i per aquest motiu estava exempt del pagament. L’assentament comptable fou zero, com els de les parelles pobres de solemnitat
que quedaven exemptes de pagar per amore Dei. Però les excepcions
també s’anotaven al llibre d’entrades.
De les dotze generacions incloses en el període en què hi ha llibres,
en el meu cas de l’any 1499 al 1884, onze generacions han pagat religiosament els quatre a vuit sous que per estament social els corresponia.
Tots excepte el primer, de qui ja hem dit el motiu de per què no. La
qüestió de magnitud familiar: quantes generacions pot incloure aquest
fons? Doncs, entre dotze i quinze generacions d’avantpassats.
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Fotografia 3: Registre de la llicència d’esposalles d’Antic Canyameres i Bartomeua Palau,
“foren gratis per quant és bassiner per la obra de la Seu en dita paròquia”. Llibre 9
(1499-1501) f. 13.

Hi són tots els que hi han de ser?
Mossèn Josep Baucells al seu article de l’any 2002 ho diu: “No són la
totalitat dels matrimonis celebrats al bisbat de Barcelona en els precitats anys, però s’hi acosten molt”. A tot això cal afegir-hi una reflexió
o comentari negatiu que els cercadors de avantpassats ens hem fet
alguna vegada: “Tinc tanta sort que els que falten segur que són tots
els meus!” Llei de Murphy, què hi farem!
No hi ha els matrimonis que mossèn Josep anomena “enllaços de
celebració secreta o reservada”, ni els subjectes a certes dispenses, ni
els de jurisdicció militar; però tampoc altres per pèrdua dels papers
notificadors o per causes desconegudes (Baucells, 2002, p. 2). Potser
caldria afegir ací les omissions voluntàries i involuntàries i la problemàtica específica dels deganats.
No hi ha les esposalles d’aquells llibres dels deganats que no s’han
conservat. Aquests els lliuraven els mateixos deganats als obrers menors de la Seu i en paraules de mossèn Josep Baucells, eren de fet
els apuntaments que els responsables dels citats deganats lliuraven
al capítol juntament amb la liquidació de les taxes cobrades i que els
responsables de fer la secció principal deixaren de traspassar als llibres
corresponents (Baucells, 2002, p. 2).
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Fotografia 4: Paper notificador del pagament de la llicència d’esposalles de Josep Sala i Teresa
Volar per casar a Gualba del 4/12/1801. Deganat del Vallès, llibre 18 (1795-1804), f. 156.

Anys abans de la digitalització del fons, se’m va acudir fer la prova del
nou, bé, diverses proves del nou, agafant els matrimonis referenciats als
llibres d’esposalles dels segles XVI i XIX de Sentmenat i comparant-los
amb els del fons de la Catedral. S’ha de tenir en compte que l’àmbit
geogràfic del deganat del Vallès varia amb el temps i concretament en
aquest període que inclou el fons de les esposalles.
A partir de l’any 1685 la parròquia de Sentmenat passa al deganat
del Vallès. Així la primera prova del nou la vaig fer amb l’any 1576, en
què es registren tres matrimonis al llibre d’esposalles de Sentmenat.
Efectivament les llicències dels tres matrimonis estan registrats al llibre 48 (1575-1577) f. 1 i 81 de la sèrie general. Per aquests anys no es
conserva cap llibre del deganat.
Es va fer el mateix per a l’any 1676 amb el mateix resultat positiu,
els tres matrimonis de l’arxiu parroquial consten també al llibre d’esposalles de la Catedral núm. 98 (1675-1677) f. 82 i 87.
La següent prova va consistir a agafar un any en què s’hagi conservat
també llibre del deganat dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX per veure
si hi ha registrades esposalles que després són matrimonis als llibres
sagramentals de la parròquia de Sentmenat. Concretament es va agafar
els anys 1588, 1609, 1634, 1734 i 1801 (vegeu resultats a la taula 1).
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Taula 1: Llicències d’esposalles de parelles casades a la parròquia
de Sentmenat.
Any
		
		

1588
1609
1634
1734
1801

Llibre matrimonis
parròquia de
Sentmenat

Llibre d’esposalles
de la Catedral
sèrie general

Llibre d’esposalles
deganat del Vallès

10 esposoris
2 esposoris
6 esposoris
7 esposoris
10 esposoris

**
2 llicències
6 llicències
1 llicència*
3 llicències*

0 llicències
0 llicències
0 llicències
6 llicències
7 llicències

*. Llicència atorgada pel vicari general, la majoria per tràmit de dispensa apostòlica per
consanguinitat.
**. El llibre corresponent a aquests anys, retirat de consulta pel mal estat degut a l’oxidació
de la tinta.

En el cas de pobles com Sentmenat, està clar que es pot concloure
que en l’etapa en què la parròquia pertany a l’oficialat del Bisbat, tots
els matrimonis registrats a la parròquia tenen la corresponent entrada
de llicència d’esposalles anotada als llibres de la sèrie general.
A partir del moment en què la parròquia passa al deganat del Vallès,
la majoria estan anotats als llibres del deganat i alguns expedients de
matrimoni portats directament des de la vicaria general per coses com
les dispenses apostòliques per consanguinitat. Un cop aprovat l’expedient, s’anotava directament a la sèrie general sens passar pel deganat.
Això sobretot a partir del segle XVIII.
Què passa si agafem un poble fronterer amb el bisbat de Vic com
Sant Feliu de Codines, que també ha conservat el seu arxiu parroquial?
Com en el cas de Sentmenat en la segona meitat del segle XVII també
va passar a dependre del deganat del Vallès. A partir de l’any 1957 va
ser agregat al bisbat de Vic.
Taula 2: Llicències d’esposalles de parelles casades a la parròquia
de Sant Feliu de Codines.
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Any
		
		

1588
160
1734
1800

Llibre matrimonis
parròquia de Sant
Feliu de Codines

Llibre d’esposalles
de la Catedral
sèrie general

Llibre d’esposalles
deganat del Vallès

9 esposoris
9 esposoris*
22 esposoris
15 esposoris

**
8
11
3***

2
0
21
12

*. Hi ha dispensa apostòlica per consanguinitat que no s’inclou al llibre d’esposalles
27/08/1609 Sunyer=Perer.
**. El llibre corresponent a aquests anys, retirat de consulta pel mal estat degut a l’oxidació de la tinta.
***. Llicències del vicari general
1. un casament a la Ciutadella de Barcelona (jurisdicció militar)

Amb relació al possible efecte frontera de bisbat d’alguns pobles
com Sant Feliu de Codines, alguns casos de matrimonis registrats i que
no consten ni al Deganat ni als llibres de la sèrie general, hi fa pensar.
A Sant Feliu de Codines, l’any 1595 es registren el mes de gener dos
casaments en què un dels contraents és de parròquies del bisbat de
Vic. No hi ha llicència d’esposalles pagada o exonerada ni als llibres
de la sèrie general, ni al del deganat del Vallès (24/01/1595 Pujades
Jussanes de Sant Julià d’Uixols=Sastre Pemartí de Sant Feliu de Codines; i 29/01/1595 Vilades de Rajadell=Bosc de Rufets de Sant Feliu
de Codines). Els dos matrimonis no són de pobres, sinó que són dels
fills de masos amb filles d’altres masos.
En el cas de Sant Feliu de Codines, a mesura que cronològicament
avancem, més eficient esdevé el control d’entrades, i així entre les
esposalles que arriben notificades directament del vicariat general
del bisbat, com les del deganat del Vallès, el nombre de matrimonis
coincideix amb el d’esposalles.
Lliçà d’Amunt era parròquia del deganat del Vallès des que comença
la sèrie documental d’esposalles i a més conserva l’arxiu parroquial
(avui a l’Arxiu Diocesà de Barcelona). D’aquesta parròquia tenia fet el
buidatge del primer llibre de matrimonis 1568-1707, de manera que
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també es van mirar alguns anys en què s’ha conservat el llibre del
deganat del Vallès.
Taula 3: Llicències d’esposalles de parelles casades a la parròquia
de Sant Julià de Lliçà d’Amunt
Any
		
		

1588
1609
1635

Llibre matrimonis
parròquia de
Lliçà d’Amunt

4 esposoris
2 esposoris
7 esposoris

			

Llibre d’esposalles
de la Catedral
sèrie general

**
1 llicència
1 llicència (repetida)

Llibre d’esposalles
deganat del Vallès

2 llicències
1 llicència
4 llicències ***

*. Hi ha llicència d’esposalles anotada tant al llibre del deganat com al general (14/08/1635
Creus (francès) = Serra (vda).
**. El llibre corresponent a aquests anys, retirat de consulta pel mal estat degut a l’oxidació
de la tinta.
***. No vaig saber localitzar tres matrimonis registrats al llibre d’esposalles de Lliçà
d’Amunt: 11/02/1635 Parera=Ballestar, 06/03/1635 Castellbell=Donyó, 21/08/1635 Nicolau
(francès)=Caseta.

El control de llicències d’esposalles al deganat del Vallès a priori no
sembla tan eficient com els llibres de la sèrie general. A la parròquia de
Sant Julià de Lliçà d’Amunt hi ha algun desquadrament com l’any 1635
en què per una banda es repeteix a les dues sèries una mateixa llicència
d’una parella, i no hi ha les llicències de tots els matrimonis de l’any.
On són les llicències d’esposalles dels deganats que falten?
Com ja s’ha vist a l’apartat anterior, en general i a mesura que passen
els segles, el control d’entrades per llicències d’esposalles cada cop es
porten de forma més eficient, evitant les possibles repeticions d’entrades, i evitant els errors d’oblit a l’hora de fer l’assentament, etc.
El fet que als deganats del bisbat es portés el compte de les esposalles en llibres esborrany i que aquests anessin a parar al fons general
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però sens repetir les anotacions de llicència per llicència ha estat un
problema per als matrimonis dels deganats ja que no s’ha conservat
bona part dels llibres esborrany.
Als llibres de la sèrie general, concretament als segles XV, XVI i part
del XVII anotaven les quantitats rebudes de llicències d’esposalles dels
deganats com una entrada més entremig de les altres entrades del dia
corresponent:
“Dit dia rebem de les sposalles qui foren fetes en lo Deganat del
Vallès, les quals foren atorgades per Mossèn Anthoni Vallès, deguà
de dit Deguanat, e són del primer de maig prop passat fins lo present
die que comptaven XV dies de Janer del any MCCCCLXXX dos”
(AH Barcelona Catedral, 1 Llicències d’esposalles oficialat, oficialat 3,
1481-1483).
“Dit dia reverem del reverent Mossèn Joan Marcer degà de Piera per
quoranta y una esposalles a rahó quatre sous per esposalla que lo dit
ha preses en lo deganat de Piera, de divuyt de juny de xixanta fins a
quinze de juny de xixanta y hu” (AH Barcelona Catedral, 1 Llicències
d’esposalles oficialat 40, 1561-1563).
L’any 1633 per exemple i per a sort de la gent del deganat del
Penedès, no es va fer el corresponent assentament al llibre general
d’entrades d’aquell any, sinó que es va cosir el llistat d’esposalles del
deganat del Penedès directament, de manera que aquestes llicències
no s’han perdut, però aquesta no és la norma general sinó l’excepció.
“Lisentias donades de la Taula Obra per lo Doctor Anthoni Cros,
Rector de La Vid lo any 1633” Oficialat 77 (1633-1635).
Les llicències d’esposalles dels deganats no es transcrivien als llibres
de la sèrie general, perquè els llibres dels deganats també acabaven al
fons a la Catedral. En el decurs dels segles XVI i el XVII s’anotava a la
sèrie general l’entrada de diners de la liquidació que aportaven els deganats, però en forma de resum i sumatori, i com a molt, es feia constar
a més dels diners que suposava, la quantitat de llicències d’esposalles.
A finals del segle XVII la pràctica va canviar lleugerament i les
liquidacions periòdiques per exemple del deganat del Vallès amb els
obrers menors de la Catedral, ja no s’anotaven als llibres de la sèrie
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general. Els obrers menors signaven la liquidació com a rebut en el
mateix llibre del deganat el dia que feien la liquidació.
Per exemple, al llibre 7 del deganat del Vallès (que inclou des de
l’any 1678 al 1683) hi ha la anotació del rebut del dia 6 de març de
1679 (f. 6v) de la quantitat de 44 lliures i 8 sous, en concepte de 111
llicències d’esposalles del deganat del Vallès que signa el doctor Josep
Ramon, prevere i obrer menor de la Seu de Barcelona. Però el llibre
de la sèrie general del mateix any i mes ja no recull cap anotació de
l’entrada de 44 lliures i 8 sous, amb la qual cosa si els llibres no s’han
conservat, restem sens informació dels deganats.
Les pèrdues són importants, només cal veure i valorar aquesta anotació de 111 llicències del 1679 en el cas del deganat del Vallès que
corresponen al període 17 d’abril de 1678 a 2 de març de 1679, uns
deu mesos i mig.
A la noblesa li sortia car casar
Segons mossèn Josep Baucells (2002, p. 1), el barem fixat per a cada
grup social, “que va des de per amore Dei o gratuït, a l’import dels nobles, que pujava més que el sou que percebia una plaça clerical simple
durant un any”, dona idea que la llicència d’esposalles era una petita
fortuna per als nobles. La noblesa, acostumada a tenir privilegi i no
pagar gairebé res, com ho feien amb la bufetada que significava pagar
la llicència d’esposalles?
D’entrada el mateix mossèn Baucells explica que els sotmesos a
jurisdicció militar n’estaven exclosos. És a dir una part important dels
fills cabalers de la noblesa esdevenien oficials en la carrera militar,
per tant ja quedaven molts menys per pagar la llicència. Amb aquest
cribratge inicial, ja tenim una part de la noblesa exclosa.
La urbanització de la noblesa rural ja des de la baixa edat mitjana
és un fet prou conegut i obvi. Al segle XVI pràcticament tota la noblesa
del bisbat de Barcelona viu a Barcelona o a les viles importants. Però
també la noblesa d’arreu de Catalunya amb possibilitats s’estableix a
Barcelona. Evidentment els casaments entre nobles d’origen en co50
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marques dels diferents bisbats, en el decurs dels segles XVI al XIX és
cosa habitual i normal.
Si es pensa en clau econòmica, les oportunitats d’escapar de la taxa
són per als nobles molt altes si casen amb altres nobles que tenen
alguna de les seves propietats en altres bisbats del Principat i poden
argumentar el sentiment de casar a les possessions familiars seculars,
al castell o la torre de la família... No sé si hi ha cap estudi sobre casaments de la noblesa barcelonina lluny de Barcelona i del territori del
bisbat, però podria ser factible.
Trenta anys de consultes, ep!, intermitents
Vaig començar a consultar aquest fons a finals dels anys vuitanta i de
manera intermitent, i amb pauses d’anys, he anat continuant fins a la
Covid. Segur que molts afeccionats a la genealogia han seguit camins
similars fins anar a parar a l’arxiu capitular de la Catedral de Barcelona,
i consultar els llibres de llicències d’esposalles. De segur que molts
companys van començar a seguir un bon dia la línia del cognom del
pare, de la mare, o d’algun dels avis. La recerca sempre comença per
la parròquia, si s’ha conservat. Molts es poden saltar aquest primer pas
de la visita a la parròquia perquè el fons parroquial ja està dipositat
al bisbat.
Arriba un moment que la recerca parroquial queda esgotada per
manca de més documentació o d’informació d’origen dels avantpassats.
Llavors el pas següent sempre és recórrer a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
Allí s’obre un immens ventall de possibilitats a partir dels parroquials que conserven, dels expedients matrimonials, o de les dispenses
apostòliques per consanguinitat, o d’altres fons com el de beneficial,
consentiments paterns, esmenes de partides, etc. Però sempre arriba
un dia que et quedes encallat amb un casament del qual no trobes
res, i quan preguntes, molt amablement et plantegen la possibilitat de
consultar el fons d’esposalles de la Catedral.
A finals dels anys vuitanta, quan es va donar aquesta situació d’estancament en una de les línies de recerca, vaig anar a espetegar a
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l’arxiu de la Catedral. En aquell temps actuava de personal de sala de
consulta al Bisbat una monja, ja gran, que a la mínima et facturava cap
a la Catedral per tal de descongestionar la seva sala de consulta. La
primera vegada que vaig anar-hi, quan surts al terrat del claustre i estàs
per sobre de les oques, entres en aquell recinte condicionat i d’acord
amb la monumentalitat del lloc, la veritat impressiona tot.
En aquell moment les consultes de les esposalles eren feixugues i
molt poc operatives. Si el cognom era més aviat rar o poc abundant
com Canyameres o Ramoneda, rai, ja que no n’hi ha gaires als índexs
dels llibres. Però com cerquessis cognoms més comuns i nombrosos
com Puig, Costa, Riba, Riera, Rovira, Alzina, Pla, Soler, etc., ja havies
begut oli! N’hi ha tants! Els índexs de cognoms, llevat del segle XV
i principis del XVI, són només del cognom del nuvi. S’havia d’anar
llibre per llibre.
Un altre problema era el límit de cinc llibres de consulta diaris. Una
restricció que mirada amb els anys ara comparteixo, com a mesura per
preservar els llibres, però que en aquells moments de desesperació
perquè no trobaves res del que cercaves, costava d’entendre.
Tota aquesta problemàtica generava un trànsit, com en una processó discreta, d’investigadors de família, del Bisbat a la Catedral i de la
Catedral al Bisbat. Encara no havien arribat les riuades de turistes dels
darrers anys. Uns anaven primer al Bisbat (obren a les nou) i cap allà
al migdia, a la Catedral a mirar els cinc llibres i els índexs de cognoms
del nuvi. Uns altres anaven a les 10 a la Catedral i també pels volts
del migdia cap al Bisbat a rematar el matí. I les sales de consulta ara
s’omplien, ara es buidaven, no sabies mai com t’ho trobaries.
Amb el temps i l’era digital, vàrem passar de les fotocòpies (si el
llibre estava en condicions) a la imatge digital, i a la retirada progressiva
dels llibres en un estat de conservació precari. La cerca era lenta però
les fotografies alleugerien la feina.
La digitalització del fons i la posada en funcionament de l’aplicació
actual han alleugerit moltíssim la recerca al fons d’esposalles, fins a
situar-lo encara més com un fons únic com afirma Baucells (2002, p. 1).
Queden, però, alguns detallets per millorar, ja que la digitalització ha
ajudat molt a agilitzar la recerca però encara hi ha punts per resoldre.
52

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 3 3 - 5 3 / i c g e n h e r . c a t

Esteve Canyameres i Ramoneda, El fons d’Esposalles de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona...

El problema de la variabilitat de les grafies dels cognoms continua, tot
i les millores de l’aplicació i la possibilitat de consultar els índexs de
cognoms dels llibres de la sala de consulta.
Hi ha cognoms que el sistema té dificultats per reconèixer, i si és
un d’aquells dies que la xarxa va lenta i carregada, no te’ls troba. Per
posar un exemple, el cognom Cortielles, i les seves variants Curtielles,
Cortiellas, Curtiellas, no es troben en les recerques. El cognom és poc
conegut, d’acord, però a la parròquia d’origen n’hi ha des que comencen
els llibres sagramentals fins als nostres dies.
Els darrers anys he avançat molt gràcies a la digitalització. Amb
tot, no m’havia adonat del salt endavant fins a la parada obligada per
la Covid. Un fons que considerava l’últim recurs, l’últim lloc on anar
quan ja no trobes res a les parròquies o al Bisbat, ha esdevingut un
dels primers recursos per a la recerca dels meus avantpassats i per a
la reconstrucció d’arbres troncals d’hereus de masos.
El canvi digital ha estat certament una revolució per a la recerca
genealògica al fons d’esposalles de la Catedral de Barcelona. I malgrat
tots els problemes i defectes que li puguem atribuir, com diu mossèn
Josep Balcells és una font magnifica i esponerosa de dades històriques
i culturals, única al món. I la digitalització l’ha fet encara més important
i més única per a les nostres històries familiars.
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MARTÍ JOAN DE GUALBA I JOANOT MARTORELL, REVISITATS

Francesc Albardaner i Llorens*

abstract
Tirant lo Blanc is one the most important works of Catalan medieval literature. There has been a very long debate about the possible authors of
this book, namely Joanot Martorell or/and Martí Joan de Gualba (or Galba).
Therefore any new document about those personages will be welcomed
by historians. The author has found several new documents at the Notarial
Archives in Valencia (El Patriarca), that may alter previous concepts about
Martorell and Gualba.
Keywords: Catalan medieval literature, Tirant lo Blanch, Joanot Martorell, Martí Joan de Gualba (or Galba), Charles Prince of Viana, power
of attorney.
résumé
Le livre Tirant lo Blanc est consideré un des chefs d’oeuvre de la littérature
catalane médiévale. Il y a eu un grand débat sur l’auteur ou auteurs de cet
livre concernant Joanot Martorell et Martí Joan de Gualba (o Galba). Pour ces
raisons tout nouveau document relatif a ces personnages sera bienvenue par
les historiens. L’auteur à trouvé quelques nouveaux documents aux Archives
Notariales de Valence (El Patriarca), qui peuvent alterer vieux concepts sur
Martorell et Gualba.
Mots-clés: Littérature médiévale catalane, Tirant lo Blanc, Joanot Martorell, Martí Joan de Gualba (Galba), Charles Prince de Viana, procuration
légale.
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Nous documents

F

a més de deu anys que la meva activitat de recerca en els arxius
històrics del segle XV se centra amb gran preferència en els
arxius valencians, sempre perseguint la molt possible relació de
Cristòfor Colom amb aquesta ciutat. Aquesta activitat m’ha portat a descobrir documents que jo considero
de gran interès històric però relatius
a temes que no tenen cap relació amb
Colom, que considero dignes de ser
donats a conèixer en el cas que no
hagin estat publicats abans per altres
historiadors.
Avui toca el torn a Martí Joan de
Gualba, l’home que ha estat considerat coautor d’una de les obres cabdals de la literatura catalana com és
el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.
Si el món colombí és un univers de
teories infinites, científiques i/o conspiranoiques, els debats sobre l’autoFig. 1. Reproducció d’una pàgina de
ria del Tirant no es queden enrere i
la primera edició de Tirant lo Blanc,
no seré jo qui gosi posar en entredit
de Joanot Martorell
tot allò que han estudiat eminents
erudits d’aquest tema. Rellegint els articles més importants dels autors
especialitzats en el Tirant, es pot comprovar com molts aspectes de les
biografíes de Joanot Martorell i de Martí Joan de Gualba continuen
essent debatuts, però, a poc a poc, i gràcies a recerques documentals
molt importants, com la duta a terme per Jesús Villalmanzo i Jaume J.
Chiner, els perfils biogràfics d’aquests personatges es van definint de
manera clara i exacta.
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Martí Joan de Galba o Martí Joan de Gualba?
En els arxius valencians, i de forma molt especial en l’Arxiu de Protocols
Notarials del Seminari del Corpus Christi de la ciutat de València, hem
trobat nombroses vegades personatges d’origen netament valencià que
duien per llinatge les formes Galba o Galbe, però no la forma catalana
Gualba. Aquest fet, juntament amb el que diu el colofó de l’edició
prínceps del Tirant, ha fet que la forma adoptada més generalitzada per
anomenar el nostre personatge en estudi hagi estat la de Martí Joan de
Galba. En aquest colofó es diu: “La quarta part, que correspon al final
del llibre, fou traduïda a pregàries de la noble senyora Dona Isabel de
Lloris, pel magnífic cavaller Mossèn Martí Joan de Galba. Etc.”
Si el mateix interessat anomena el seu llinatge amb la forma Galba
sembla justificat l’ús d’aquesta forma, que, per altra banda, trobarem
emprada també en un document tan important com el seu testament
de 27 de març del 1490. De tota manera i, gràcies a aquest testament,
també queda aclarit de manera incontestable que mossèn Martí Joan
pertanyia a la família Gualba, senyors del castell del Montnegre, situat
a prop del poble de Gualba, als peus del Montseny, topònim del qual
deriva el llinatge d’aquesta família. Per aquest motiu nosaltres també
considerem justificat anomenar el nostre personatge de la manera originalment correcta Gualba, ja que això evitarà alguna possible confusió.
Quan es començà a estudiar en profunditat el Tirant i molts aspectes
relacionats amb la seva autoria, alguns autors varen considerar Martí
Joan de Gualba nascut a València, d’acord amb el seu suposat llinatge
Galba. Fins al dia d’avui podem trobar referències a Martí Joan de
Gualba, com en el web MCN Biografías.com, en què diuen el següent
sobre ell: “Escritor español, nacido en Valencia en la primera mitad del
siglo XV y fallecido en su ciudad natal el 27 de abril de 1490”. Qui hagi
redactat aquesta biografia resumida podría haver definit Martí Joan de
Gualba com a escritor “valenciano”, si el considera nascut a la ciutat de
València, i no “español ”! Per sort nostra, la Real Academia de la Historia
i altres historiadors ja l’anomenen actualment amb la forma Martí Joan
de Gualba i el fan nascut a Barcelona a la primera meitat del segle XV.
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Data de naixement de Martí Joan de Gualba
Ara que tots fem ús i abús de la Viquipèdia en fer una primera aproximació a algun personatge, si mirem l’entrada referent a Martí Joan
de Gualba en referència a la seva data de naixement, s’afirma, en un
requadre, que va néixer la dècada de 1440 i que al morir l’any 1490
va traspassar amb 40-50 anys. Si per altres fonts ben documentades ja
sabem que Martí Joan de Gualba es va casar a València amb Caterina
de Celma el gener de l’any 1457, tot ens porta a pensar que la data del
seu naixement hauria de ser més reculada en el temps, ja que dubtem
molt que Martí Joan de Gualba es casés en la seva adolescència amb
quinze o disset anys.
Totes aquestes reflexions les fem per destacar la importància, al
nostre entendre, del document que donem a conèixer en aquest article datat l’any 1450, ja que ens pot ajudar a situar temporalment la
data aproximada del naixement de Martí Joan de Gualba. El gros de
documents relatius a Martí Joan de Gualba que s’han trobat són de la
segona meitat del segle XV.
Martí Joan de Gualba i Joanot Martorell, junts l’any 1450
La tendència actual més difosa entre els autors especialitzats en
l’estudi de Joanot Martorell i en la relació entre aquest i Martí Joan
de Gualba és la de considerar que aquest darrer era un simple prestamista i que no hi havia cap relació especial entre els dos personatges, relació que, a més de la comercial, potser es reduïa a la de ser
veïns propers, a la ciutat de València, en la darrera etapa de la vida
de Joanot Martorell.
A continuació donem una transcripció, feta per nosaltres, d’una
anotació del notari valencià Pere Calaforra datada el 22 de desembre
de l’any 1450. Considerem que, malgrat que el document dona com a
data del mateix“anno a nativitate Domini MCCC quingessimo primo”, que
automàticament es podria traduir per l’any 1451, en realitat es tracta
58

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 5 5 - 6 6 / i c g e n h e r . c a t

Francesc Albardaner i Llorens, Martí Joan de Gualba i Joanot Martorell, revisitats

de l’any 1450.1 Aquest document es troba a l’Arxiu de Protocols Notarials del Seminari del Corpus Christi de València i duu la referència
Pere Calaforra 13.412. (A l’estar digitalitzat tot aquest lligall, el lector
el podrà localitzar a les imatges número 103 i 104).

Fig. 2
1. Aquest document es troba dins del lligall de Pere Calaforra corresponent a l’any 1450.
Tots els documents porten la data MCCCCL. Però a partir del 13 de novembre, per raons
desconegudes, alguns documents porten data de l’any 1451, sense que hi hagi cap ruptura de
continuïtat. Fins i tot en alguns documents datats l’any 1451, la xifra 1 està ratllada, fet que
mostra un dubte incomprensible. De tots és conegut que el canvi d’any es feia el dia 25 de
desembre i, per tant, en data de 22 de desembre l’any que li corresponia correctament hauria
d’haver estat el 1450.
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Die martis vicessima secunda mensis decembris anno predicto actum Valencie:
Sit omnibus notum quod ego Johannes Serd notarius civitatis Valencie
procurator honorabilis Martinis Johannis de Galbe, civitatis Barchinone,
constat de dicta procuracione ut in alis [...] scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilis iusticies et juratis loci de Torrent absentibus
et vestris quod per manus Fferdinandi de Cilla collectori “ dels conversos”
dicti loci dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati quatuorcento octo
solidos monete regali Valencie et sunt solucionis primi dey mensis augusti
anni a nativitate Domini MCCCCL ex illis quingentis solidos censualibus [...]
ad dictam quantitatem dictorum quatuorcentum octo solidorum quarum hes
est rey veritas recunciando omni peccunie predicte non numerate et a vobis
fieri et per notarium subscriptum et presens apoce et instrumentum. Quod
est actum Valencie vicessima secunda die mensis decembris anno a nativitate
Domini MCCCC quingessimo primo.
Signum mei Johannis Serd predicti qui licet dicto nomine concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Johannes Martorell, domicellus, et Miquel Bonet,
scriptor, Valencie cives.2

A la vista d’aquest document, si acceptem que els personatges Martí
Joan de Gualba i el donzell Joan Martorell que hi són presents són els
suposats autors del Tirant lo Blanc, en podem treure alguna conclusió
interessant. Si l’any 1450 Martí Joan de Gualba ja mantenia relacions
comercials amb els jurats i justícies de Torrent, li haurem de suposar
com a mínim una edat d’uns 25 anys o més. Això ens portarà a una
data de naixement d’aquest personatge al voltant dels anys 1420-1425
i, per tant, l’any 1490 moriria a una edat de 65 a 70 anys.
D’aquest document podem deduir que la coneixença entre Joanot
Martorell i Martí Joan de Galba fou bastant anterior a la data del seu
casament a València i conseqüent trasllat de residència de Barcelona a
València l’any 1457. Hem de suposar com a mínim una relació d’amistat
2. El fet que Joan Martorell surti citat com a “Johannes Martorell, domicellus”, quan
ja era cavaller, pot fer pensar que aquest testimoni no sigui l’autor del Tirant lo Blanc, sinó
un personatge homònim. Però com que en documents posteriors en alguns cops també se
l’anomena d’aquesta manera, tot fa pensar que estem davant del nostre personatge
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i/o comercial entre els dos personatges de més de catorze o quinze
anys, des del 1450, fins a la mort de Joan Martorell l’any 1464 o 1465.
Al meu entendre, podem considerar que aquests dos homes varen
ser amics, abans de ser, només, fiador i deutor de diners, tot i que no
podem precisar com va néixer aquesta amistat i coneixement mutus,
però, degut als nombrosos viatges de Joanot Martorell, no seria estrany
que s’haguessin conegut en el transcurs d’un d’aquests.
Martí Joan de Gualba a València l’any 1487
Les nostres recerques ens han portat a trobar un altre document referent a Martí Joan de Gualba, pocs anys abans de la seva mort i quan
ja era vidu, novament a l’Arxiu Històric de Protocols Notarials del Seminari del Corpus Christi de València, en un lligall del notari Antoni
Julià (referència 14.415 de data 14 de maig del 1487). A continuació
donem la nostra transcripció del seu contingut:

Fig. 3

Die XIV mensis Madii anno a nativitate domini Mº CCCC LXXX sexto.
Ego, Martinus Johan de Galba, civis Valencie, atendens et considerandes quod vos honor Stefanus Mateu agricultor avetis et possidetis quodam
hospicius situm et patium in parrochia Sancte Crucis situ et portum in vico
dicto del “Portal Nou” certis confrontacionibus limitatum et faticam cum certo
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censu certo termino solvendores et rogastis me que vobis concedere licentiam ut
possitis claudere et aperire portale seu portalia ab ipso ad alium hospicium que
est situm intrastulis in victo dicto “dels Cegos”, etc. Et ideo scienter et gratis,
etc. dono vobis licentiam predicto Stefano Mateu agricultori leni presenti
acceptanti et vestris quod sine [...] comissi possetis claudere et aperire portale
seu portalia ut comode sit transitus ab uno hospicio ad alium et. Promito
etc. ad hec [...] ego dictus Stefanus Mateu acceptans etc. cum multiplicacione
gratiarum etc. promito etc, obligo etc. Actum Valencie etc.
Testes qui supra proximi dicti.

En aquest document Martí Joan de Gualba autoritza el pagès Esteve
Mateu a procedir a l’obertura de portals nous i a tapiar-ne de vells en
una casa situada a la parròquia de la Santa Creu en el carrer denominat
del Portal Nou, així com també en una altra casa situada en el carrer
dels Cegos.
La casa de Martí Joan de Gualba al barri del Temple a València
Finalment volem fer esment d’un tercer document relatiu a Martí
Joan de Gualba, tot i que ell no n’és el protagonista principal. També
l’hem localitzat a l’arxiu de protocols del Seminari del Corpus Christi
de València entre els lligalls del notari Manuel d’Esparça (APP 995)
corresponent a l’any 1481 (imatge 418 del document digitalitzat):
1481, 2 octubre: Noverint universi quod nos, Petrus Cabrera, domicellus,
habitante ville Gandie et Marguarita uxor eius gratis et scienter ambo simile
et uterque nostrum per se et insolidum per nos et omnes successores nostros
cum presenti publico intrumento firmiter et perpetuo ubique valituro et in
aliquo non violando seu etiam revocando, vendimus ac titulo pure, propie,
perfecte et irrevocabilis vendicionis concedimus ac tradimus seu quasi tradimus
vobis nobilis domine Johanne de Thous, uxori nobilis et magnifici Johannis
de Thous, militis, habitantis civitatis Valencie, presenti, acceptanti et vestris,
quoddam hospicium nostrum situm et positum in parrochia Sancti Stephani
dicte civitatis, francum et quitum. Confrontatum cum hospicio honorabilis
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Martini Johannis de Galba, domicelli, cum hospicio et orto domus vulgo
dicte del Temple et cum via publica, etc.
(Imatge 421): Testes huius rei sunt firme dicti Petrus Cabrera, magnificus
Martinus Johannis de Galba, domicellus, et discretus Johannes Robiols,
notarius Valencie habitantes.

Fig. 4

D’aquest document es pot deduir que l’habitatge de Martí Joan de
Gualba a València es trobava a la parròquia de Sant Esteve en el lloc
conegut popularment com “del Temple”, topònim que ha arribat fins
als nostres dies a la ciutat de València.
Joanot Martorell actuant com a procurador del príncep Carles de Viana a
València l’any 1460
Els biògrafs de Joanot Martorell ens diuen que, després de la seva
estada napolitana a la cort d’Alfons el Magnànim, va formar part del
seguici del príncep Carles de Viana, després de la mort del seu oncle
Alfons el Magnànim, a Sicília, a Mallorca i a Barcelona. Dins d’aquesta
cúria principesca Joanot Martorell és designat com a “trinxant” i com
a “escrivà de ració”. L’any 1460, el príncep, de Barcelona estant, va fer
fer una procura amb el seu notari i protonotari Roderic Vidal a favor
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de Joanot Martorell per tot el regne de València, per tal de poder recaptar diners en metàl·lic dels nobles valencians. Aquesta procura està
preservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó sota la referència “Cancelleria, vària 394, folis 133v-134r” i està datada el 24 de maig del 1460.
En aquest document de dues pàgines es diu concretament “ordinamus
procuratorem nostrum [...] ac petendum et arripiendum pecunias vos dilectum
nostrum Johannen Martorell trinchantem et familiarem nostrum” per
al regne de València. Joanot Martorell no havia estat a València des de
l’any 1452 al servei del rei Alfons el Magnànim.
En el mateix lligall i amb data 8 de maig del 1460 trobem diversos
documents adreçats tots ells a Berenguer Mercader, batlle general del
Regne de València, en un dels quals, una carta, es diu: “Magnífich e
amat e devot nostre [Berenguer Mercader] que passats dies vos havem
escrit en recent del ben amat trinxant nostre Johan Martorell, lo qual
trametem en aqueixes parts per los negocis qu·ell vos ha de [...]”. Els
negocis que va encarregar Carles príncep de Viana a Joanot Martorell
no eren altres que recaptar diners en metàl·lic dels nobles valencians,
com hem dit abans.
En les nostres recerques a l’arxiu de protocols del Seminari del
Corpus Christi de València ens hem trobat amb dos documents que
fan precisament referència a l’actuació de Joanot Martorell com a procurador del príncep de Viana per tal de recaptar cèntims en metàl·lic
dels nobles valencians en un lligall del notari Miquel Bataller (APP
620). Aquest lligall es troba en molt mala condició física, però, tot i
així, proposem la següent transcripció:
16 de juliol 1460: “Noverint universi quod ego Johannes Martorell domicellus, habitans Valencie, procurator et nomine procuratorio serenissimi
principis et domini dominis Caroli principis Viane fillii primogeniti serenissimi domini Regis Johannis, nunch feliciter regnantis, prout constat de mea
procuratione cum publico instrumento, acto in civitate Barchinone sub die
XXIIII mensis madii anni presentis millesimi quadringentesimi sexagessimi
in posse honorabilis et discreti Roderici Vitalis notario et protonotario dicti
serenissimi principis, habere plenum posse subscripta latissime per agendi.
De certa sciencia et gratia dicto nomine hoc presenti publico instrumento,
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conffiteor me debere vobis honorabilis et magnífico Johannis de Valterra,
militi habitante Valencie, domino honoris de Torres Torres, absenti ut presenti
notario inffrascripto ut publica et autentica [...] hec (ante) pro vobis et omni
illis quorum interest vel interesse aut [...] potest vel poterit que modo libet
in futurum legitime stipulanti et recipiendi et [...] Centum quinquaginta
libras monete regalium Valencie [...]enissimi principi et principali meo et
[...] erando/. Et quare hec est rei veritas renunciando excepcioni quan.... pro
me dicto nomine a vobis non [...] predicitur et excepcioni doli. Quas quidem
cen(tum) [...] dictus serenissimus princeps et principales meus et ego [...]
nare promito et teneatur hinc ad sex menses primi [...] numerandos / deilacionibus / excepcionibus diffugii et [...] sub pena decem librarum monete
regalium Valencie [...] pena sine non aut graciose remissa nichilominus [...]
rata maneant perpetuo atque firma et ad [...]tiam efficaciter astringar. Et
pro predicti [...]titur atendendis firmiter et complendis obli[...] bona et iura
domini dicti serenissimi principalis mei habita et habenda.
Quod est actum Valencie die intitulata sextadecima mensis iulii anno a
nativitate Domini Millesimo quadragentesimo sexagesimo.
S +num mei Johannes Martorell predicti qui hec dicto nomine concedo
laudo et firmo.
Testes huius rey sunt Guillermus Lagostera caldererius et Laurentius Tarroia scriptores, habitantes Valencie.

En un segon document, a continuació de l’anterior i que presenta
un encapçalament gairebé idèntic a l’anterior i emès el mateix dia 16
de juliol del 1460, ens assabentem que el noble que va fer l’entrega a
Joanot Martorell de les cent cinquanta lliures de moneda de València en
efectiu fou el noble Guillem Ramon de Vallterra, sense citar el parentiu
amb el noble Joan de Vallterra, senyor de Torres Torres.
Epíleg
Serveixi aquesta petita aportació documental nostra per aportar nova
llum a uns personatges molt importants de la història i literatura medievals catalanes. El treball en els arxius històrics, tot i ser en general
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molt avorrit i ingrat, és compensat, de tant en tant, per sorpreses agradables, com en el cas dels documents presentats i que modifiquen els
nostres coneixements del passat. En aquest cas la nostra aportació és
la de proposar una data de naixement de Martí Joan de Gualba més
reculada que la que ha estat considerada fins ara, tot proposant un interval entre 1420 i 1425 i, potser la més important, que el coneixement
entre Joanot Martorell i Martí Joan de Gualba era molt més antic del
suposat i, probablement, basat en una amistat personal.
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LES ACTES DEL COMÚ I LA PARTICIPACIÓ DELS ROVIROSA
EN CÀRRECS PÚBLICS. SEGLES XVII I XVIII

Núria Raspall i Rovirosa*

resum
Aproximació a un seguit de fets històrics que van involucrar la població
catalana durant els segles XVII i XVIII a través de les actes del comú de
les poblacions de Cubelles, Vilanova de Cubelles (actualment Vilanova i la
Geltrú) i Calafell, amb la participació d’alguns membres de la casa Rovirosa
de les branques de la quadra de Rocacrespa (Cubelles) i de Calafell en diferents càrrecs.
Paraules clau: Rovirosa, final de la Guerra dels Remences, Guerra dels
Segadors, pesta bubònica, bandolerisme, pirateria, Guerra de Successió.
abstract
Aproximation to historial facts which involved the catalan population
during the XVII and XVIII centuries, trough the contents of the assembly
acts of the villages of Cubelles, Vilanova of Cubelles (nowdays Vilanova
and Geltrú) and Calafell, in wich several membrers of Rovirosa, belonguing
to the branches settlet in Rocacrespa (Cubelles) and Calafell are found as
members of the Council.
Key words: Rovirosa, the end of the War of Remences, War of Els Segadors,
black death, banditry, piracy, War of Succession.

Q

uan emprens un viatge cap al passat, tens la sensació que
t’endinses cap a la foscor i que davant teu t’està esperant
un món desconegut ple de tenebres, però es podria dir que
aquesta sensació acostuma a ser producte del desconeixement
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que tenim sobre aquest tema. Si tens la sort, com ha estat el meu cas,
d’anar trobant força documentació familiar, i si, a sobre, s’hi afegeix
un interès ben viu per la història de la humanitat, de seguida t’adones
que aquells documents que tens entre les mans seran la llum que et
permetrà veure el camí que has de seguir per poder arribar fins a algun
lloc i una època concrets.
Per a mi, aquesta recerca no solament ha representat la sort d’haver
localitzat les anelles que van conformant una cadena al llarg de poc
més de cinc-cents anys, sinó que, a través dels Rovirosa, he acabat
descobrint la història del meu país, la qual cosa m’ha acostat, ni que
sigui de manera breu, al lloc on ells es trobaven i als fets a què havia
d’enfrontar-se la meva família i les dels seus contemporanis durant els
últims cinc segles. Això sí, la recerca que he dut a terme queda limitada
a alguns moments molt concrets, ja que la meva preparació professional
no ha estat la carrera d’història. I els llibres que m’han permès conèixer
aquesta història real —m’atreviria a dir que de primera mà—, han estat
els llibres d’actes del Comú inclosos dins dels manuals notarials, nom
amb el qual es coneixia l’ajuntament abans de la Guerra de Successió.
Es tracta d’una font que no deixa gaire marge a la interpretació, ja que
cada una d’ells, per si sols, són ben explícits.
Són un reflex fidel de la vida de les poblacions que ens retrata com
es vivia en aquells moments, però sobretot, els que més ressalten són
aquells que fan referència a la manera com havien de combatre les
situacions extremes, principalment, les guerres o les epidèmies i als
mitjans amb què comptaven per prevenir els atacs dels pirates. Dit així,
potser sembli que estigui anunciant el preludi d’una novel·la d’aventures, però no, m’estic referint a la pura realitat.
La informació que normalment llegim fa referència a les batalles
que es van disputar en el passat, i als alts comandaments que les dirigien. Però les persones que formaven les tropes, d’on venien, com
havien estat escollides, i el sacrifici i l’endeutament que costava a les
poblacions reclutar-los i de vegades mantenir-les dins de les seves
cases, formen part de l’oblit. Doncs, en aquestes actes està descrita
amb bastanta precisió la realitat que s’amaga darrere d’aquestes lluites
pel poder.
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Aquests manuals notarials eren redactats pels rectors de les poblacions en l’exercici de les seves funcions com a notaris públics.
Considero que, en conjunt, aquests volums es podrien classificar com
llibres econòmics, ja que, tret de les actes del comú que contenien
les decisions que es prenien, la resta de documents està format per
capítols matrimonials, testaments, compravendes, albarans, àpoques
(cartes de pagament), debitoris (reconeixement de deutes), nomenaments de procuradors i d’administradors, sancions administratives,
i tota mena d’actes relacionats amb el cobrament d’impostos, encara
que se’ls identifiqués amb altres noms. En el cas de la documentació
estrictament personal, com seria la redacció de capítols matrimonials i
sobretot de testaments, aquesta proximitat amb els rectors servia perquè
aquelles persones que no estaven en condicions de poder sortir del
llit per malaltia, o simplement, per comoditat, evitessin desplaçaments
als notaris de les viles.
Un cop anava enllaçant generació rere generació, aquests llibres
han estat summament útils per diferents motius, ja que no solament
em permetien conèixer en quina situació econòmica es trobava la
família, sinó també els càrrecs públics que alguns d’ells ocupaven.
Durant els segles XVII i XVIII, tant la branca dels Rovirosa de Calafell
com els descendents de Jaume Rovirosa [Escofet] que es va establir
a la quadra de Rocacrespa, a Cubelles, a voltants de mitjans del segle
XVI, procedents d’aquella població, van ocupar diferents càrrecs com
el de batlle, jurat, síndic, obrer, regidor o membre del consell. De la
mateixa manera, el contingut d’aquestes actes ens donen a conèixer
no només com s’administrava i regia la vida de les poblacions, com es
repartien els impostos i a qui els corresponia pagar-los, sinó que també
il·lustren fets quotidians com ara quan s’adjudicava la carnisseria i les
condicions que havia de complir aquell que la llogava o els torns que
s’establien per poder moldre l’oli. També ens donen a conèixer les
diferents circumstàncies que es vivien en cada moment i les decisions
que s’havien de prendre per fer front a situacions extremes com la
pirateria, quan entraven una guerra o quan patien una epidèmia de
pesta bubònica que s’anava repetint cada deu o dotze anys durant els
segles XVI i XVII. Es tracten de petits retalls de la vida que afecta el
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gruix de la població, la qual tot sovint passa desapercebuda; és gent
humil, tot i que alguns no ho són tant, com ara la pagesia benestant.
L’avantpassat Rovirosa més llunyà que he pogut localitzar fins al
moment, i que hagi pogut relacionar amb la família, ha estat Antoni
Rovirosa de Calafell, el 1461, el qual apareix esmentat en el capbreu de
1565 en la confessió que Àngela Rovirosa, vídua de Joan Rovirosa, va
fer el 18 d’agost de les terres que el seu difunt marit tenia a Calafell. Hi
sortien relacionades tant les que treballava pel senyor del castell, Bernat
Pelegrí, com les que tenia en propietat. Alguna d’aquestes terres les
havia heretades del seu avantpassat Antoni Rovirosa —sense indicar-ne
el parentiu—, tal com constava en la seva confessió feta el 6 d’agost
de 1461 pel senyor Guerau de Palou. Un altre Rovirosa contemporani
seu és Arnau Rovirosa, que ja era difunt el 9 de gener de 1468, quan
la seva vídua Francesca, curadora testamentària dels seus fills, Arnau
i Constança, nomena procurador a Joan Bargalló d’Albinyana, perquè
cobri en nom seu i en el dels seus fills, 55 sous anuals de pensió d’un
censal —document que actualment equivaldria a una hipoteca— al
castell de Selma. Podria tractar-se de la quantitat anual que hauria de
cobrar per alguna venda de cereal que el seu marit hagués fet al senyor
del castell. En aquest document s’esmenta l’existència d’un testament
—suposo que redactat amb el rector de Calafell—, que no he localitzat.
El registre dels sagraments va ser de caràcter obligatori a partir de
la finalització del Concili de Trento, el 4 de desembre de 1563, però
a Calafell els llibres que han sobreviscut ho han fet, pel que fa als del
bateig i als dels òbits, a partir de finals del segle XVII, i el de matrimonis a partir de finals del segle XVIII, circumstància que dificulta, i
molt, poder fer una genealogia basada en aquests registres. Malgrat tot,
he tingut la sort de poder suplir aquests buits documentals resseguint
cada generació a través dels llibres anomenats capbreus, registre que
recollia els noms dels pagesos que conreaven les terres del senyor del
castell a canvi d’una compensació econòmica i dels fruits que donaven
aquelles propietats.
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Final de la guerra dels remences (1483-1486)
A través de les actes del comú es pot conèixer el procediment que
se seguia pel que fa la constitució i composició dels membres que el
formaven. El document més antic que he localitzat on s’esmentava
l’existència del Comú de Calafell és una concòrdia —firmada el 27 de
gener de 1486—, que recollia amb tot detall l’acord a què van arribar
el senyor del castell, Galceran Deslor i de Palou, amb els agricultors i
terratinents de Calafell i el terme. El text s’inicia indicant que: «aquesta
concòrdia és firmada d’una part entre Galceran Deslor i de Palou, senyor del castell i terme de Calafell, vegueria del Penedès, i dels jurats,
particulars, i conreadors del lloc». La població estava representada pels
honorables Montserrat Papiol (nom masculí), Bernat Pedro, Pau Llagostera, de Calafell, i Matheu Manyer, del mas de la serra de la Graiera,
d’aquest terme, tots pagesos i síndics, amb els poders necessaris que
els atorga el seu càrrec.
En aquesta concòrdia estava en joc el futur econòmic de la població, i va ser conseqüència de la queixa plantejada pels representats de
la població davant les exigències abusives i de la interpretació que
Galceran Deslor i de Palou va fer de com havia de cobrar el delme,
ja que els exigia que paguessin tots els fruits que n’obtinguessin. Els
pagesos argumentaven que actuaven en defensa d’allò que era just
i raonable, i un cop cada part va exposar les seves al·legacions, els
representants de la població van indicar que: «el fet que s’allargués
aquell litigi sense arribar a un acord satisfactori per ambdues parts,
no els produiria més que grans maldecaps i despeses, i que volien
conviure en pau amb el senyor». En representació de la població
van comptar amb el suport del donzell Pere Claramunt, senyor de
Guardiola, i del cavaller Bernat Joan de Galbà, senyor de la Bisbal.
Per l’altra banda, es van presentar Joan de Masdovelles, senyor de les
Pujades, i el donzell Guerau de Peguera, senyor del terme de Foix,
en representació del senyor de Calafell, presents a l’acte d’aquesta
concòrdia, amb bona predisposició tots plegats per arribar a una conciliació. Finalment, el senyor Galceran Deslor i de Palou s’avingué a
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restablir la pau imposant determinades condicions, amb la qual cosa
es va posar punt i final a aquestes desavinences.
Dos segles més tard, el 9
de febrer de 1704, el batlle
de Calafell, Cosme Manyer, i
el síndic Josep Llagostera sol·
liciten que se’ls entregui una
còpia autentificada d’aquesta
concòrdia per fer valer les
condicions que es van pactar
el 1486, les quals havien estat
vigents fins al moment, a fi
d’evitar que la població hagués de pagar delme per les
garrofes, les olives i l’oli, però
deixen ben clar que darrera
d’aquesta sol·licitud no hi
havia cap interès a reclamar el
que el senyor els hauria hagut
de pagar en el cas que incomplís les condicions pactades
Primer full de la concòrdia de 27 de gener de
en la dita concòrdia1.
1486 entre el noble Galceran Deslor i de Palou i
Passats tres mesos de la
la població de Calafell.
signatura d’aquesta concòrdia, el 21 d’abril d’aquell any, el rei Joan II va firmar la Sentència
Arbitral de Guadalupe al monestir de Santa Maria de Guadalupe, a
Extremadura, que posava fi als conflictes entre els pagesos de remença
i els seus senyors, la qual, entre altres coses, deixava d’aplicar els mals
usos. El noble tenia la potestat de decidir sobre la persona i els seus
béns, fet que vinculava el pagès de manera social i jurídica, i quedava
subjecte al seu senyoriu. A partir d’aquell moment, va quedar abolit el
dret de maltractament.

1. Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya. Fons Moja 556, topogràfic 30576.
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Hi havia una sèrie de gravàmens als quals estaven sotmesos els
pagesos que es van abolir a canvi del pagament de seixanta sous per
mas. També quedava abolida la intestia, és a dir, el dret senyorial que
penalitzava els pagesos que morien sense haver fet testament, i es
confiscava una part dels seus béns, que acostumava a ser una tercera
part. De la mateixa manera, l’eixorquia permetia al senyor quedar-se una
tercera part de l’herència d’aquells pagesos que no haguessin tingut
descendència.
D’altra banda, la cugucia era un dret que permetia al senyor quedar-se
amb la meitat dels béns d’aquella muller que hagués comès adulteri en
el cas que el marit no en tingués coneixement, i amb la totalitat si ho
havia consentit. En canvi, aquelles mullers que havien estat obligades
pel marit a cometre adulteri, no solament conservaven els seus béns
sinó que els facilitava l’obtenció de la separació del marit, i recuperaven
el dot que haguessin aportat al matrimoni més l’escreix que hagués
produït durant els anys que haguessin estat casats.
La resta de mals usos sempre representava una penalització econòmica per al pagès en favor del senyor, com ara l’àrsia o indemnització
que havia de pagar en cas que hi hagués un incendi a les propietats
del noble, o la farga de destret, que obligava al pagès a comprar i a reparar les eines a la farga del senyor, o la imposició d’haver de moldre
el blat i coure el pa al molí i al forn senyorial, respectivament. Altres
obligacions, en canvi, feien referència a haver de treballar les terres
uns determinats dies a l’any amb un jou d’animals, o a la d’haver de
traginar qualsevol producte o objecte que fos menester.
Malgrat tot, algunes d’aquestes servituds les vaig trobar reflectides
en un document familiar, ben entrada l’edat moderna. Es tracta del
reconeixement de senyoria al noble Carles de Llupià i de Vilanova per
part de Jaume Rovirosa Castellet, l’hereu de Rocacrespa, el meu avi
vuitè. És un document de cinc pàgines que s’inicia amb l’encapçalament
protocol·lari: «Jo Jaume Rovirosa, dit lo hereu, pagès de la parròquia
de Santa Maria de Cubelles, bisbat de Barcelona, de mon grat i certa
ciència, mitjançant el jurament prestat, confesso i en veritat reconec a
vos don Carles Llupià de Vilanova i d’Icart, habitant a Barcelona, castlà
major del castell i el terme de Cubelles, Vilanova, i senyor dels castells
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i quadres de Cunit, Gallifa, Segur i Rocacrespa, situats a la vegueria de
Vilafranca del Penedès, encara que absent però representat pel vostre
procurador l’honorable Papiol, apotecari de Vilanova, present com en
dita procura consta en poder de Bonaventura Torras, notari públic de
Barcelona, a 13 de juny de mil sis-cents setanta-dos, que jo, per los
títols infrascrits tinc i posseeixo conforme els meus predecessors molt
temps tingueren i posseïren en la quadra o lloc de Rocacrespa, bisbat
de Barcelona».
A les línies 15 i 16 de la quarta pàgina, quan especifica els censos
que ha de pagar al senyor, s’indica que una part es pagarà: «...amb el
treball equivalent a tres jornals d’un jou per a batre, sembrar i traginar,
i és a saber que tant jo com els meus som homes propis, sòlids i afogats
vostres —ja que eren persones subjectes al cens
del fogatge del senyor—,
de dit noble don Carles
de Llupià, tant com a
senyor de dita quadra de
Rocacrespa...».
Un altre exemple de
servitud és un document
de 1798, quan ja no existien els senyors feudals,
tot i que, per llei, els
propietaris podien continuar fent valer algunes
clàusules com a condició
del contracte, però no ja
com a imposició. Aquest
document fa referència al
contracte d’arrendament
de 22 de juliol d’aquell
any, per un període de
Reconeixement de Jaume Rovirosa Castellet de la
quatre anys, que fa Josep
senyoria del noble Carles Llupià, el 13 de juny de
Rovirosa Escofet, de la
1672. (Arxiu Parroquial de Cubelles).
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quadra de Rocacrespa, que aleshores vivia a Vilanova i la Geltrú, a
Josep Manyer, pagès de Rocacrespa. L’objecte d’aquest contracte és
l’arrendament de les hisendes de Rocacrespa i de Vilanova i la Geltrú.
Entre les diferents condicions que s’estipulen, apareix la de l’obligació
per part de l’arrendatari: «de fer lo oli que resultará en lo trull del amo,
ab lo benentés que la lleña que se necessitará deurá traurerse de la
hisenda del amo». De la mateixa manera, «lo blat haurá de batre en
la hera del amo en Rocacrespa y los gastos de recomposició de dita
hera seran partidors entre los dos». No era una imposició feudal, això
està clar, però sí que conservava part de la seva essència, en benefici
del propietari.
No és fins a començaments del segle XVI quan es comencen a localitzar aquests manuals notarials redactats pels rectors de les parròquies, que recullen transaccions econòmiques, bàsicament de la pagesia
benestant, ja que la noblesa acudia als notaris de les ciutats i de les
viles. Però, els llibres notarials que contenen les actes redactades pel
rector en qualitat de secretari del comú varien en funció de la sort que
hagin tingut de sobreviure el pas del temps. Les que va tenir millor
sort van ser les que estaven dipositades a les rectories; en canvi, les
que estaven arxivades a la casa del comú van ser objecte d’una crema
pública per part de l’administració borbònica un cop acabada la Guerra
de Successió.
Generalment, el comú estava format per la màxima autoritat, la qual
requeia en la figura del batlle, habitualment tres jurats i uns consellers
en funció del nombre d’habitants. El batlle, que també s’identificava
amb el nom de jurat primer o en cap, solia escollir-se cada tres anys. Era
el màxim representant del rei davant de la població, el qual havia de
ratificar en el càrrec, i a qui se li havien atorgat atribucions jurídiques
i recaptatòries. També s’escollien anualment els càrrecs més importants
que s’encarregaven d’avaluar les necessitats de la població, els quals
rebien el nom de jurats. El jurat primer era el representant dels pagesos
de fora la vila, o terratinents, com també se’ls coneixia; el jurat segon
2. Joan Pau Ros Sivillà, notari de Vilanova i la Geltrú. Registre d’hipoteques de Vilafranca del
Penedès, de 28 de juliol de 1798.
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s’encarregava dels temes relacionats amb els pagesos de la població,
pròpiament dita, i el jurat tercer exercia funcions de suplent.
L’administració estava composta per altres càrrecs, com el de clavari,
equivalent a l’actual tresorer i l’encarregat del control de les claus de
les dependències del consistori; l’oïdor de comptes, és a dir, el comptable, i el mostassaf, que, com el seu nom deixa entreveure, prové de
la paraula àrab muhtasib, esdevingut en muhtasáb en la variant hispanoàrab. Es tractava d’un dels càrrecs més importants, ja que la persona
que l’exercia era l’encarregada de contrastar els pesos i les mesures, i
de comprovar el bon estat i la qualitat dels aliments, a més de vetllar
perquè els preus s’ajustessin i es respectessin d’acord amb el que estava
estipulat. També era l’encarregat de controlar que els camins cap a la vila
estiguessin en condicions per facilitar l’accessibilitat de l’entrada dels
queviures i altres mercaderies necessàries per al bon funcionament de
la població. A aquest efecte hi havia deu ordinacions que vetllaven pel
compliment de les normes establertes, les quals regulaven aspectes com
que els pesos dels carnissers estiguessin afinats, controlaven les persones
que se sospitava que acumulaven mercaderies susceptibles d’exhaurir-se,
a fi d’evitar l’encariment dels preus, i gestionaven les multes que havien
de pagar els que cometien frau, o bé ajudaven a recórrer-les. Finalment,
s’escollien els consellers o prohoms, que votaven les qüestions plantejades
pels jurats en les reunions.
L’atorgament del privilegi de la constitució del comú es va anar
concedint de manera gradual, ja que, el 15 de gener de 1335, el rei
Alfons III el Benigne va autoritzar a Cubelles i a Vilanova de Cubelles —l’actual Vilanova i la Geltrú— l’elecció anyal de quatre jurats i
de deu consellers. Passats uns anys, el 27 de juliol de 1368, seria Pere
III el Cerimoniós qui els atorga el privilegi per a l’elecció de batlle.
Posteriorment, el nombre de membres que formaven part del Comú
de Vilanova de Cubelles, va anar augmentant. El 19 de març de 1442,
la reina Maria, esposa d’Alfons iv el Magnànim, actuant com a virreina
durant les estades del seu marit a Nàpols, concedeix l’ampliació del
3. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Pergamí referència R-549.
4. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Pergamí referència R-554.
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nombre de membres que formaven el Comú, que van passar a ser cinc
jurats: dos de Vilanova, dos de la Geltrú i un de Cubelles, i vint-i-cinc
consellers a raó de tretze per Vilanova, vuit per la Geltrú i quatre per
Cubelles.
El sistema que s’utilitzava per a l’elecció dels càrrecs a partir de
finals de l’edat mitjana era el sorteig, conegut com insaculació. Acostumaven a ser escollits a rodolins anualment durant els mesos de
gener o febrer, que consistia a col·locar el nom de les persones que es
consideraven idònies per als càrrecs escrit en un paper que s’enrotllava
fins que adquiria la forma de rodolí, i s’introduïen dins d’unes bosses
o sacs —d’aquí prové el nom d’insaculació—, que corresponien als diversos càrrecs o oficis del govern municipal, confraries, gremis o de la
Diputació del General. els quals havien de ser majors de trenta anys.
L’encarregat d’extreure tants rodolins com càrrecs hi havia a elegir
era la mà innocent d’un nen que no acostumava a excedir els set anys.
Aquest privilegi el va concedir el rei Ferran II d’Aragó el 1498, i
es va ampliar l’any següent en diversos municipis catalans. Posteriorment, es va anar generalitzant, ja que posava fi a la desconfiança que
hi havia en el nomenament directe dels càrrecs. En el cas concret de
la Generalitat de Catalunya, el sistema va ser instaurat a les Corts de
Barcelona el 1493, durant el regnat d’aquest rei. El 1498, es va implantar
també aquest sistema al Consell de Cent. Un cop finalitzada la Guerra
de Successió, amb el Decret de Nova Planta de 1716, es va abolir el
règim d’insaculació.
El nunci era la figura administrativa encarregada de posar en coneixement de la població els esdeveniments que es consideraven d’interès
general, com per exemple que la convocatòria del consell arribés tant a
les persones que habitaven a les quadres, fora ja del nucli —com serien
les de la Graiera i la de Monpeó, a Calafell, i les de Rocacrespa, Gallifa,
Cunit i Segur, a Cubelles—, com a la corresponent població pròpiament
dita. Ens ho confirma l’anotació registrada al llibre de comptes de la
universitat de Calafell, el divendres 24 de juliol de 1722, dels tres sous
que se li van pagar en concepte dels desplaçaments que va haver de
5. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Pergamí referència R-614.
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Llibre de comptes de la universitat. Anotació de 3 sous per anar a Montpeó a buscar el
jurat i de 3 sous per a la crida per capturar els desertors, pàgina 33 revers. (Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona).
80

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2 / i c g e n h e r . c a t

Núria Raspall i Rovirosa, Les actes del comú i la participació dels Rovirosa en càrrecs públics...

fer durant tres dies seguits per anar a buscar el jurat de les masies; el
sou que es va pagar el dijous 22 d’octubre, també per anar a buscar
el jurat de Monpeó, o bé el de dijous 13 d’agost, per fer una crida per
tal que es capturessin els desertors.
De vegades, però, es comptava amb el suport d’algun «ajudant», com
el dia que el fill de Cristòfol Borrell, de Calafell, va anar a Sant Salvador
a buscar el rebut de la talla —el cens de la població—, al qual se’l va
remunerar amb un sou per la gestió, i la despesa va quedar registrada
el dissabte 20 de juny de 1722. De la mateixa manera, s’aniria comptant
amb la col·laboració d’altres joves fills de pagesos de la població.
El consell es convocava a la plaça pública o bé s’habilitava un espai
on pogués assistir-hi la població, precedit del corresponent toc de
campana, amb llicència i assistència de l’honorable batlle, a instàncies
dels honorables jurats que ho fossin durant d’aquell any. A més, es
comptava amb la presència de la majoria dels regidors.
Final de la guerra dels trenta anys (1618-1648)
Els caps de cada de les dues branques més fortes dels Rovirosa —em
refereixo a la de Rocacrespa, a Cubelles, i a la de la veïna població de
Calafell—, i en ocasions els d’alguna altra branca, apareixen esmentats
en l’exercici de diferents càrrecs del Comú en els llibres d’actes supervivents, on es recull la gestió de l’administració i els fets als quals es
van enfrontar durant els segles XVII i XVIII. En totes dues poblacions
queden reflectides diverses decisions en relació amb la Guerra dels
Trenta Anys, les quals ajuden a entendre una mica millor la sagnia
econòmica que representava per a la població, a més de la pèrdua de
vides. Però, abans, fem un breu resum que ens ajudi a aprofundir en
el tema.
En aquell moment, Europa estava immersa en la Guerra dels Trenta
Anys (1618-1648), amb lluites que, bàsicament, es produïen per aconseguir l’hegemonia de les cases regnants, i lluites degudes a la rivalitat
existent entre catòlics i protestants dins del Sacre Imperi Romanogermànic, confederació d’estats de la qual Ferran II d’Habsburg n’era
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2

81

Núria Raspall i Rovirosa, Les actes del comú i la participació dels Rovirosa en càrrecs públics...

l’emperador. Pertanyia a la casa d’Àustria, la mateixa casa reial del seu
cosí Felip IV, rei de les Espanyes, qui ja feia temps que estava en guerra
amb els Països Baixos per aconseguir el seu domini. A més a més, calia
afegir-hi la lluita per posar fi al poder que exercia la casa d’Àustria a
Europa per part de la dinastia dels Borbons francesos. Si bé, en un
principi, aquest conflicte va començar com una guerra europea, dins
del nostre país acabaria fent un canvi de rumb fins a obrir una escletxa
que donaria pas a l’inici de la Guerra dels Segadors (1640-1652).
La situació geogràfica de Catalunya entre les dues corones de França
i Castella sempre l’ha empès a involucrar-se i prendre partit per un
bàndol o l’altre, i la invasió francesa del Rosselló va ser providencial
per al rei de Castella per forçar a intervenir militarment els catalans i
aconseguir introduir les seves tropes dins del nostre territori. Les constitucions catalanes, que el rei castellà havia jurat respectar, recollien el
dret dels catalans d’assistir-lo de manera voluntària i en cap moment
per imposició. Però la negativa de contribuir a aquesta causa i les pressions a què es va sotmetre al president de la Generalitat, Pau Claris, van
desembocar en la detenció del representant del braç militar integrat
per la noblesa, Francesc de Tamarit, el qual va ser empresonat en una
de les torres de la plaça del Blat (que donaven l’entrada al cardus de
la Barcino romana, a banda i banda de l’actual carrer de la Llibreteria,
que desemboca a la plaça de l’Àngel, de Barcelona), sota l’acusació de
no facilitar les lleves i els allotjaments, tal com corresponia al seu càrrec.
Les repercussions d’aquesta guerra a Catalunya van ser molt directes. Les despeses militars eren elevadíssimes i van deixar les arques
reials molt malmeses. Felip iv de Castella i el comte duc d’Olivares van
buscar la manera de fer recaure part del finançament sobre la Corona
catalanoaragonesa, i van exigir una contribució tant en armes com en
homes, la qual cosa va representar el trencament entre el Principat i
el rei.
Les cases de les poblacions estaven obligades a donar allotjament
als soldats, primer als del país i a les tropes aliades, i després, quan
eren ocupades, als exèrcits dels vencedors. En principi, havien d’oferir-los un lloc per dormir, una taula per menjar, sal i oli per amanir les
viandes que ells portessin i un foc per poder-se escalfar. Però la realitat
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acostumava a ser diferent i, si no se’ls posava el plat a taula amb les
viandes, els soldats s’encarregaven d’aconseguir-les de grat o les prenien
per la força. A més a més, també s’havia de comptar amb l’alimentació
dels animals. Quan els soldats arribaven a les poblacions, el comú
s’encarregava de distribuir-los per cada casa. No obstant això, tant els
clergues com els nobles, els que tenien la categoria de ciutadans i els
familiars del Sant Ofici, hi estaven dispensats, i precisament eren els
que disposaven de cases més àmplies per acollir-los. Davant d’aquest
panorama, els habitants no podien fer res més que considerar-la com
una invasió enganyosament pacífica de la seva intimitat i un espoli dels
escassos béns que tenien. No els tocava cap més remei que claudicar i
patir un reguitzell infinit de vexacions, tant pel que fa a les pertinences
com a les persones, essent les dones de la casa les principals afectades.
Però, en el cas d’aquells que eren familiars del Sant Ofici, què
els representava exactament? Dit de manera molt àmplia, volia dir
gaudir d’una sèrie d’avantatges socials i econòmics a canvi de contraprestacions de la mateixa índole. Era considerat el rang inferior
de la Inquisició i s’havia d’estar disponible en tot moment per a
qualsevol servei encarregat. Aquells que hi pertanyien tenien l’obligació i el deure d’informar i denunciar als tribunals qualsevol fet
que tingués lloc dins de la seva comunitat que pogués afectar els
interessos de l’Església o que estigués relacionat amb les persones
que contravenien o incomplien els deures amb Déu, tal com s’espera de tot bon cristià. De fet, la seva figura era la d’intermediari
entre el Tribunal i la població. Ser familiar del Sant Ofici representava un alt honor i per ser-ho calia passar amb èxit l’expedient
que s’iniciava amb la puresa de sang, mecanisme del qual se servia
l’Església per comprovar que aquella persona era un cristià pur, i
que demostrava que entre els seus avantpassats no hi havia jueus
conversos, els anomenats marrans, ni moriscos provinents de les
conversions forçades. Tot aquell que en sol·licitava l’ingrés havia de
demostrar que els seus pares també eren descendents de cristians
vells o purs, cosa que els diferenciava dels cristians nous, és a dir
dels conversos, ja fossin jueus o musulmans. Aquesta investigació,
però, no s’estenia més enllà dels avis, potser per evitar possibles
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sorpreses, ja que una gran part de la població de la península Ibèrica
ha estat formada pels descendents de les invasions de romans, jueus
i musulmans. Un cop acceptat dins de l’organització, el sol·licitant
havia de prestar jurament de fidelitat davant dels inquisidors del
Tribunal en el transcurs d’una cerimònia privada on, acte seguit,
rebia el títol de familiatura.
Els requisits que havien de reunir els aspirants no sempre arribaven
a complir-se, ja que, si bé les exigències respecte a les qualitats humanes
i espirituals que se’ls demanaven eren molt honorables —dignes d’un
bon creient—, moltes vegades la realitat s’allunyava d’aquesta puresa
d’esperit i conducta. A més de la puresa de sang, s’havia de ser major
de vint-i-cinc anys, fill legítim, ni estranger ni clergue, i de conducta
exemplar i honesta; i no podien dedicar-se a treballs considerats propis
de la classe modesta, com ara aquells que exercien un ofici on havien d’utilitzar eines de tall (com carnissers, talladors, sastres, sabaters
o cuiners), ni que mantinguessin activitats comercials on hi tingués
cabuda la usura i l’especulació —prohibides pels preceptes cristians—,
cosa bastant difícil de compaginar per les dificultats que moltes vegades comporta assolir un cert estatus social sense haver hagut d’emprar
mètodes poc ortodoxos.
Els avantatges, en canvi, eren nombrosos i temptadors. En contraprestació, es beneficiaven d’exempcions fiscals i estaven protegits i
lliures de poder ser culpats o perseguits per aquelles mateixes causes
que ells havien denunciat. Durant els processos inquisitorials, els acusadors estaven emparats en l’anonimat, circumstància que creava una
mena d’escut al seu voltant que els convertia en intocables i temuts. Es
consideraven més propers a Déu, ja que el servien de la millor manera
que se’ls demanava; podien anar armats i durant molts anys van estar
parcialment o totalment exempts de contribuir a les despeses de la
guerra, i es lliuraven dels temuts i costosos allotjaments dels soldats
durant els fets bèl·lics. Tan sols estaven obligats a acollir sota el seu
sostre els oficials i el personal al seu servei. No és d’estranyar, doncs,
que, juntament amb les creences religioses, es tinguessin en compte
els beneficis econòmics i l’estatus social que representava ser familiar
del Sant Ofici en el moment de sol·licitar ser admès dins d’aquest grup.
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El meu avi vuitè, Jaume Rovirosa Castellet (Rocacrespa, 25-7-1640 –
Constantí, 18-5-1706), de la quadra de Rocacrespa, a Cubelles, va ser el
primer membre que he trobat esmentat que pertanyés a la familiatura,
que es va transmetre als successius hereus de la casa.
A través d’aquestes actes, podem saber que Pere Rovirosa, de Calafell, el dimarts 21 de juny de 1639, en plena Guerra dels Trenta Anys,
i just un any abans que comencés la Guerra dels Segadors, exercia el
càrrec de síndic. Aquella junta va ser convocada a la plaça pública pel
batlle de Calafell, Marc Manyer —que va portar la vara de batlle durant
el trienni de 1639 a 1641—, i va fer-hi sonar la campana preceptiva per
avisar la població de fer acte de presència per ser testimonis de les
decisions que es prenguessin. A la reunió, hi van assistir els tres jurats
d’aquell any, Jaume Malivern, de Monpeó, el mateix Pere Rovirosa i
Pere Soler, juntament amb els membres del consell, els quals exposen
la necessitat de reunir la quantitat de dues-centes lliures moneda barcelonesa, que se’ls ha exigit per cobrir els salaris de soldats al servei
del rei Felip IV, destinats a fer front a la resistència de la població de
Perpinyà que es trobava sota el setge del rei Lluís XIII de França. El
setge no va acabar fins al dimarts 9 de setembre de 1642, i només hi
van sobreviure cinc-centes persones.
Es pren la decisió que el jurat Pere Rovirosa i el conseller Josep
Auguer —Uguer—, siguin nomenats els procuradors-síndics que es desplaçaran a Vilafranca del Penedès per aconseguir les dues-centes lliures
mitjançant un censal —hipoteca—, i a continuació, fer-ne el lliurament
en les condicions que se’ls demanava. Finalment, s’acorda que aquest
préstec serà avalat amb els béns del consistori i els dels seus membres,
tant dels que exercien càrrecs en aquell moment com els d’aquells que,
en un futur, n’haguessin d’exercir, fins a la finalització del deute.
Cinc dies més tard, el diumenge 26, els procuradors síndics Pere
Rovirosa i Josep Auguer (Uguer) recorren a Joaquim Morenes, del Vendrell, perquè els presti les dues-centes lliures, que se li aniran retornant
directament a raó de 10 lliures anuals. A continuació, els dos representants del Comú de Calafell li firmen una àpoca —rebut— per valor de la
6. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Rector Miquel Comelles. Manual notarial número 33,
capsa 4. De 9-11-1636 a 21-5-1657 (pàg. 94 a 102).
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quantitat acordada, acte
que queda registrat davant del notari Antoni
Martí, de Vilafranca del
Penedès. En el consell
celebrat el divendres 2
de setembre, els síndics
Pere Rovirosa i Josep
Auguer (Uguer) donen
compte a la universitat
del lliurament que s’ha
fet de les dues-centes
lliures per a la contractació de soldats, tal
com constava a l’acta
notarial que es va redactar davant del notari de
Vilafranca del Penedès.
La quantitat va ser lliurada en la forma i al lloc
acostumats en aquests
casos.
Els síndics van informar també detalladament de les despe- Foto 4. Primer full de l’acta del Comú de Calafell de 21 de
ses derivades d’aquesta juny de 1639 en què s’acorda la sol·licitud d’un préstec de
200 lliures. (Arxiu Arxidiocesà de Tarragona).
gestió. L’import d’aquest
préstec es va destinar per cobrir els salaris de quatre soldats i mig que
es van contractar, de la manera següent: seixanta lliures per a Antoni
Ferrer, del terme de Foix, vegueria del Penedès, i per a Bernat Roca, de
la Granera, bisbat de Vic, a raó de trenta lliures per soldat, que es van
abonar el diumenge 3 juliol de 1639, com consta en àpoca de Francesc
Rigual, notari del reverend ardiaca del Penedès; quinze lliures per als
7. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, Vilafranca del Penedès. Antoni Martí, notari. Ref. 1214, pàg.
339rv, 340v i rv, 341v i rv, i 342 v.
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jurats de Banyeres, per cobrir la meitat de la paga de mig soldat, ja que
les despeses eren compartides al cinquanta per cent, conforme l’àpoca
rebuda en poder d’Antoni Martí, notari de Vilafranca del Penedès, en
data 26 de juny, i, seixanta lliures més a Guillem Bo, blanquer de Vilafranca del Penedès, i a Jacint Ricard, ferrer de Cubelles, com queda
reflectit en l’àpoca en poder de Francesc Rigual, notari de Vilafranca
del Penedès, el dimecres 29 juny. A continuació, els síndics van presentar diversos albarans que cobrien despeses fins a la resta de les
dues-centes lliures, justificatius dels materials que s’havien comprat:
flascons per dipositar la pólvora —en aquest cas eren habitualment de
cuir—, flasquillos (ampolletes) per als arcabussos, metxa, pólvora i bales.
En les despeses també s’incloïa la minuta del notari que van haver de
satisfer per a la redacció d’àpoques i minutes, i les seves dietes per haver-se encarregat del transport de soldats a Igualada. Es va fer constar
en acta que el consell en ple va quedar satisfet de com s’havien gastat
les dues-centes lliures, tot agraint als síndics els treballs i esforços que
havien esmerçat en benefici de la població.
Uns mesos més tard, en el consell celebrat el diumenge 3 de juny de
1640, es van escollir quatre persones «de temorosa consciència i provada
rectitud, que de manera general se’ls anomena terratinents» —rebien
aquesta denominació aquelles persones que vivien a les quadres, fora
de la població, i estaven a càrrec de les terres—, els quals acceptaven
fer-se càrrec de les despeses que representés la contractació de «soldats
fadrins» per destinar-los al Rosselló en la guerra que es mantenia contra
França. Aquestes persones van ser Josep Uguer, Francesc Soler, Pere
Rovirosa i Joan Totosaus, els quals van posar les seves terres en aval.
En determinades circumstàncies, s’enviaven nois solters a la guerra per
evitar que els pares de família deixessin fills orfes.
Per ironies de la vida, faltaven tan sols quatre dies perquè comencés
la Guerra dels Segadors, una guerra civil entre Espanya i Catalunya
inclosa dins de la guerra europea que estaven patint, a la qual es va
8. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Rector Miquel Comelles. Manual notarial número 33,
capsa 4. De 9-11-1636 a 21-5-1657 (pàg. 121-122-123).
9. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Rector Joan Sala. Manual notarial número 33, capsa 4.
De 9-11-1636 a 21-5-1657 (fulls sense numerar).
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donar el tret de sortida el dia del Corpus de Sang, el dijous 7 de juny
de 1640, i que finalitzaria el 13 d’octubre de 1652, tot i que no es va
donar per conclosa fins a la signatura del Tractat dels Pirineus, el divendres 7 de novembre de 1659, a l’illa dels Faisans al riu Bidasoa, a
Guipúscoa, pel qual França es va annexionar el Rosselló, el Conflent,
el Vallespir i part de la Cerdanya.
És una llàstima que les actes del Comú de Cubelles d’aquella
època no hagin sobreviscut al pas del temps, però, afortunadament,
les de la Vilanova van tenir millor sort. Aquestes actes són un valuós
relat de com s’havien d’anar resolent les situacions a les quals s’enfrontaven tant la població com els consistoris en el transcurs de la
guerra i de les determinacions que prenien els seus representants.
Els inicis de la vila nova cal situar-los al voltant de 1232 i es va anar
formant amb habitants procedents tant de Cubelles i de la Geltrú
com de les terres dels voltants que buscaven millorar les seves
condicions de vida. Va ser quan el rei Jaume i el Conqueridor, va
atorgar carta de poblament, tal com es descriu en el pergamí de data
27 de juliol de 1274, dipositat a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú. Al segle xiv, però, els habitants de la vila
nova superaven en nombre als de Cubelles i la Geltrú, fet que va
representar un període d’enfrontaments civils i administratius, ja
que tenien assignat el notari de Cubelles, rector de Santa Maria, la
qual cosa representava un gran problema a l’hora de desplaçar-se
entre les dues poblacions per la distància que les separava. Però,
al problema administratiu s’hi havia d’afegir l’eclesiàstic davant
del creixent descontentament dels feligresos en veure’s obligats a
desplaçar-se fins a la parròquia de Cubelles per complir amb els
preceptes religiosos i rebre els sagraments del bateig, matrimoni i
òbit. Aquest últim esdevenia el més feixuc de tots perquè el costum d’aquella època feia que el difunt fos portat a les espatlles de
familiars i veïns fins al fossar parroquial on havia de reposar. Així
va ser com el 1306 els vilanovins van aconseguir que es destinés un
terreny, que, un cop beneït, es va convertir en sagrera. Finalment, el
10. Josep Baucells i Reig. L’església de Sant Antoni, centre polaritzador de la personalitat històrica de
Vilanova. Centre d’Estudis de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú: 1991 (pàg. 22).
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5 de maig de 1603, Cubelles inicia els tràmits per separar-se de la vila
nova, la qual cosa va ser aprovada el 26 de juny de 1610. Tanmateix es
va haver d’esperar fins al 2 de juliol de 1611, quan la segregació de les
poblacions va tenir caràcter definitiu.
De fet, quan va començar la Guerra els Segadors, tan sols feia trenta
anys que ambdues viles s’havien separat i, tot i que cada una d’elles
disposava de consistori propi, algunes de les disposicions del comú
eren vàlides per als habitants respectius. Precisament, aquest motiu és
el que em fa pensar que, a falta de les actes de Cubelles, les que he
seleccionat de Vilanova poden ser un bon indicador de quina era la
situació de les poblacions que actualment formen l’Alt i Baix Penedès
i el Garraf, tenint en compte que tots estaven fent front comú contra
el mateix enemic i que les condicions de vida, en general, no deurien
variar massa les unes de les altres. Aquestes actes recullen els moviments de soldats i dels serveis prestats en diferents localitats d’aquestes
i altres comarques més allunyades, acatant el mandat del rei a través
dels seus representants, els veguers.
Guerra dels segadors (1640-1652)
A Vilanova de Cubelles, el primer diumenge posterior al Corpus de
Sang, el 10 de juny de 1640, els membres del consistori, amb el batlle
Pau Montserrat al capdavant, es reuneixen en consell general per debatre la situació. S’exposa que, tenint en compte que la població està
mancada de municions per defensar-se davant de l’atac dels enemics:
«...la maior part ha determinat que·s compre un quintar de pólvora, un
quintar de bales y dos de metxa y que se adoben les armes». La reunió
següent té lloc diumenge 8 de juliol, i s’hi proposa que, després de tenir
coneixement que alguns particulars de la vila disposen d’arcabussos que
poden ser útils per a la guerra, se’ls pagui pel seu valor d’acord amb allò
que estigui estipulat. En el consell de diumenge, 5 d’agost, s’exposa que
s’ha observat la falta de munició entre els habitants de la vila, tant de
bales com de pólvora, i es decideix que s’agafi la que posseeix el carlà,
al qual se li paga d’acord amb les possibilitats de cadascú. Diumenge, 30
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de setembre, es reuneixen de nou i s’exposa que: «...per quant se ha de
extraurer soldats per la guerra conforme esta manat ab cartilla dada en
Vilafranca a 26 del present mes, se trauran a sorts lo numero de soldats».
A mesura que van transcorrent els dies, la necessitat de protegir
adequadament la població de les viles i els pobles del principat va
augmentant a la mateixa velocitat que ho fan les despeses que els
consistoris es veuen obligats a satisfer. En la reunió de diumenge 7
d’octubre, els membres del Comú de Vilanova de Cubelles decideixen
manllevar diners mitjançant un censal fins a la quantitat de vuit-centes
lliures, a més d’haver de comprar cinquanta arcabussos. Determinen
que: «...aquells que no voldran fer les guardas se·ls posara pena de tres
lliuras», i conclouen que, si els amos dels llaüts no volen fer-se a la
mar, «que·s creman los rems».
Va arribar l’esperat però alhora temut moment de demanar homes
per anar a la guerra. El consell, reunit de nou dijous 11, debat que, atès
que els soldats de Vilanova no hi volen anar «que no se·ls face alè de
promesa que sempre que al cap de un mes no enviam altres soldats, en
tal cas se·ls pague als soldats lo salari doble». També es determina que
els soldats han de fer un bon ús dels arcabussos i mosquetons, i que,
en cas contrari, els hauran de pagar; a més, l’amo s’haurà de fer càrrec
del seu mosso o el pare del seu fill. Dimarts 23 d’octubre, s’escullen els
soldats i un alferes que hauran de començar els serveis el mes vinent,
i es nomena un capità per al següent. Finalment, van ser escollits a
sorts, pel sistema de rodolins, «les persones en lo llibre de registre de
la Cort de la present vila contingudes». El dia 26 es decideix elegir
dues persones que facin d’escorta en el transport dels diners que es
necessiten per pagar els salaris dels soldats.
En el consell que van celebrar dijous 6 de desembre, decideixen
treure a rodolins els vint-i-cinc soldats que han de formar part de
la tercera lleva. D’aquests, cinc s’ofereixen voluntaris per anar a la
guerra: «Barthomeu Llanussa, Hyeronim Güell, Joan Nin de la Casa
del Capita, Pere Llampayes y Barthomeu Puig, fadri», mentre que els
restants vint soldats van ser elegits a sorts, i van resultar ser: «Hyacinto
Ballester, Damia Mila, Joan Farret, Miquel Llanussa, calafat [constructor
d’embarcacions de fusta], Sebastia Mestra, Francesch Carbonell, Rafel
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Farret, patro, Pere Sola, Antoni Rafol, Ramon Gari, revenedor, Sebastia
Ballester, Miquel Guardo, Pau Polles, Hyeronim Mallorqui, farrer, Bernat
Rafol, Magi Alegret, sabater, Garau Torrents, Joan Scardo, Hyacinto
Climent y Joan Serra»
A finals de gener de 1641 —en plena Guerra dels Segadors—, l’exèrcit
reial comandat per Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, marqués de
los Vélez, que estava apostat al castell de la Suda de Tortosa, va anar a
la conquesta de Barcelona. Al llarg del camí que separa aquestes dues
poblacions es va assegurar de deixar ben palesa la seva empremta de
destrucció. Una de les poblacions que va patir en carn viva el seu flagell va ser, precisament, Calafell, la qual va veure i viure com primer
saquejaven les cases i el castell, i després ho incendiaven tot.
Abans, però, ho va fer a Cambrils, on va iniciar setge el 12 de desembre de 1640. Davant la desproporció de forces, les autoritats van
demanar una treva de quatre dies, i se’ls va prometre que, si lliuraven
la vila, perdonarien la vida de la població. El resultat final va ser que,
malgrat que el baró de Rocafort, Antoni d’Armengol —oficial de l’exèrcit
de Catalunya—, el sergent major Carles Bertrolà i el governador del
Camp de Tarragona, Jacint Vilosa, van rendir la vila, el marquès de
los Vélez va detenir tots tres, i també el batlle i els jurats, i van ser
sotmesos aquella mateixa tarda a un procés ràpid sense informar-los
dels càrrecs dels quals se’ls acusava i sense el dret de defensa. Els van
condemnar a mort i aquella mateixa nit van ser executats a garrot. De
matinada, el baró de Rocafort va aparèixer penjat en una garita del
portal, i a costat i costat el sergent Bertrolà i el governador Vilosa. Poc
després, trobaren els jurats de la població amb les gramalles o túniques
que distingia el seu càrrec. Una altra de les poblacions a la qual li van
aplicar un càstig exemplar va ser Martorell: el dilluns 21 de gener van
envair-la, van massacrar la població i van assassinar-ne el batlle. Per fi,
el marquès de los Vélez va arribar al seu anhelat objectiu: les muralles
de Barcelona. Però, després d’haver deixat enrere un estol de destrucció
i morts a les poblacions que li venien de pas, va haver de recular cap a
11. Josep Iglésies i Fort (2010). El setge de Cambrils l’any 1640 (2ª. ed.). Rafael Dalmau, Editor: 2010
(pàg. 54-57).
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Tarragona després de ser derrotat a la batalla de Montjuïc, el dissabte
26 de gener.
Enmig de tot aquest panorama, quan tot just deuria fer un mes de
la destrucció de la població de Calafell, el dimecres 13 de febrer de
1641, es va fer l’elecció anual dels jurats i dels membres del consell, ja
que el batlle, Marc Manyer, havia conclòs el seu mandat de tres anys.
Els càrrecs van recaure en Josep Uguer, com a jurat major —que seria
investit amb la vara de batlle—, Bernat Soler, com a jurat mitjà, i Gabriel Sicart, de Motpeó, com a jurat menor. Aquest cop, Pere Rovirosa
va formar part dels membres del consell.
En el consell que el batlle Josep Uguer va convocar el diumenge
16 de març d’aquell mateix any, al qual hi van assistir el jurat primer
Marc Manyer, de la Graiera, Miquel Ferran, com a jurat segon, i Pere
Malivern, com a jurat tercer, acompanyats dels membres del consell
van escoltar les explicacions que Francesc Soler, síndic de Calafell, va
donar de les cent lliures que se li havia encarregat entregar a Bernat
Xammar, notari de Vilafranca del Penedès, de conformitat amb l’acord
a què s’havia arribat en el consell del 21 de setembre de 1640.
Però la vida a la població no s’aturava, i en un altre punt es van tractar, d’una banda, les quinze lliures i disset sous que Francesc Soler va
deixar pendents de liquidar en concepte dels lloguers de la carnisseria
i de la botiga que els jurats li van arrendar en aquella mateixa reunió,
ja que tant els jurats com els consellers van quedar conformes de com
va dur a terme el lliurament de les cent lliures; i de l’altra, es va tractar
la liquidació dels lloguers pendents de les dues botigues. Van firmar
la remissió del deute, i hi feren constar que, després d’aquest acte, no
se li faria cap més demanda.
El 29 de juny de 1641, el Comú de Cubelles torna a rebre ordres
perquè es faci una nova lleva i s’escullen dotze prohoms de la vila
perquè acompanyin els senyors jurats i facin una avaluació de quines poden ser les persones aptes per anar a la guerra, veure les que
12. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Rector Joan Sala. Manual notarial número 40, capsa 6.
De 26-5-1640 a 1-8-1677 (pàg. 21 rv i 22 v).
13. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Rector Joan Sala. Manual notarial número 40, capsa 6.
De 26-5-1640 a 1-8-1677( pàg. 37v i rv, i 38v i rv).
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siguin declarades exemptes —és a dir, els majors de cinquanta anys i
els menors de vint—, els que estiguin ocupant càrrecs al servei de la
vila, i els mariners i altres persones que amb el seu treball i ofici són
productius a l’exèrcit. Es proposa que aquests salaris es paguin a la
Diputació General de Barcelona, juntament amb els dels set soldats
reclutats anteriorment, a raó de quatre sous diaris.
La demanda d’homes per anar a la guerra va anar esdevenint més
freqüent i precipitada i és per això que, a la reunió del 18 d’agost de
1641, es posa sobre la taula el nou manament que s’ha rebut, segons el
qual, en el termini de vint-i-quatre hores, el sometent es dirigeixi cap a
Vilafranca del Penedès. Endemés, s’exposa la necessitat de subministrar
un quintar de pólvora, un de metxa i un altre de bales. En un altre
punt, se’ls demana l’enviament de més soldats, aquest cop per destinar-los a Tarragona. El Comú acorda l’aixecament del sometent format
per voluntaris i, si no fossin suficients, caldria treure’ls pel sistema de
rodolins, i assignar-los un salari de sis sous. Tornats a reunir tres dies
després, decideixen que es trauran a rodolins vuit homes d’entre els
setze que van formar part de l’última lleva, a excepció d’aquells que
estan malalts, són grans o bé han estat destinats a l’altra lleva. Els noms
extrets van ser: «Joan Escardó, Joan Nin, Hyacinto Ballester, Rafel Farret,
patro, Bartomeu Llanussa, Ramon Gari, mariner, Joan Serra y Sebastia
Mestre», que ja van sortir escollits a l’acta del 6 de desembre de 1640.
De la mateixa manera que Pau Montserrat, batlle del Comú de Vilanova
de Cubelles, va convocar el consell el 10 de juny de 1640 per informar
de la necessitat de comprar armes per a la població, davant la gravetat
de la situació, el 15 de gener de 1642, Josep Huguer, batlle de Calafell,
els tres jurats —Marc Manyer, de la quadra de la Graiera de Calafell,
Miquel Ferran i Pere Malivern— i els membres del consell, entre ells
Pere Rovirosa, són reunits a la plaça pública, a toc de campana —com de
costum—, per anunciar públicament la necessitat de proveir la població
d’armes i munició, amb l’objectiu de fer front a la defensa dels habitants.
Per unanimitat, s’acorda la compra de cinc arcabussos, dues arroves de
pólvora, dues de bales de plom, i una de metxa per a les armes.
14. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Manual notarial del 26-5-1640 al 1-8-1677, núm. 40,
capsa 6, pàgines 31v a 33v i rv.
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El 2 de setembre de 1642, el Comú de Vilanova es veu obligat a fer
una crida per controlar les existències de blat. Queda prohibit que cap
vilatà pugui treure’n de la població i a aquest efecte els portals de la muralla estaran vigilats per controlar que no entrin raïms robats ni que surti
blat a l’exterior, per la qual cosa s’acorda que, per fer les guàrdies, es
destinaran deu homes per cada seixanta cases i s’ordena que el blat que
està embarcat retorni dins de la vila. El tema de la reunió mantinguda el
9 de novembre és la carta de Josep Margarit i de Biure, governador de
Catalunya, en què sol·licita l’enviament de soldats per defensar la ciutat
de Lleida de l’enemic. Els membres del consell decideixen per unanimitat el reclutament de
dotze soldats repartits
de la manera següent:
sis procedents de Vilanova, tres de la Geltrú i
tres que els correspon
a Cubelles i les seves
quadres. S’escull Gabriel Vidal, sastre de
professió, conseller
de Vilanova, perquè
es presenti davant del
governador per informar-lo i per rebre
instruccions de com
vol que es faci aquesta
operació. En un altre
apartat dels temes a
debatre, es decideix
que Joan Serra, metge
i cirurgià, per raó de la
seva professió quedarà
lliure de ser reclutat i
Acta del consell de Calafell de 15 de gener de 1642 en la
de fer les guàrdies de
qual s’informa de la compra de material bèl·lic. (Arxiu
Arxidiocesà de Tarragona).
la muralla.
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El 29 de novembre de 1642, es tornen a reunir, aquest cop per respondre les demandes rebudes del Comú de Calafell, que sol·liciten el seu
ajut perquè els enviï set o vuit homes que facin guàrdia per protegir els
pagesos mentre llauren la terra. S’acorda que hi aniran set persones, a les
quals se’ls pagaran sis sous per persona i dia, ja que Calafell col·labora
donant-los pa i vi. La prestació d’aquests serveis a la veïna població de
Calafell, tornarien a ser requerits, tal com s’esmenta a l’acta de l’11 de
juny de 1646, per un període de vuit dies a partir de la data d’aquell
mateix dia. Aquest cop, però, es va decidir que s’informés: «a su Altesa
donant·li raho com alguns han desistit a la guarda de Calafell». Malgrat
la negativa dels qui s’havien d’encarregar de fer aquestes vigilàncies,
el consistori, en la reunió que va tenir lloc tres dies després, el 14 de
juny, acorda que continuarà donant-los protecció i que s’hi enviaran sis
homes. Però, el dia 17, exposen que ara el governador, Josep Margarit
i de Biure, ordena enviar alguns soldats per a la guàrdia de Calafell, i,
finalment, pertoca que en siguin dos, els quals són enviats d’immediat.
Enrere havia quedat el dur hivern de 1642, i malgrat que la guerra
continuava, es procurava que el funcionament de les poblacions es
veiés afectat el menys possible. El 7 d’abril de 1643, es torna a reunir el
Comú de Calafell, però aquest cop era per tractar el tema del lloguer de
la carnisseria del poble. El batlle continuava sent Josep Huguer, però
els jurats havien canviat i els que ara ocupaven el càrrec eren Jaume
Malivern, de la quadra de Montpeó, Antoni Vandrell i Jaume Totosaus,
de Calafell, i novament trobem Pere Rovirosa com a conseller.
Durant la reunió, s’exposa que Joan Raventós, mercader de Vilanova, s’ha compromès a pagar 50 lliures per regentar la carnisseria de
Calafell durant un any. Però, tenint en compte la situació bèl·lica que
s’està vivint, posa com a condició que, si durant aquest any li prenen el
ramat de bèsties, la universitat de Calafell es comprometi a pagar-li 200
lliures per una sola vegada, i que el valor en escreix que representi la
resta de bestiar que es pogués perdre correrà a càrrec seu. Afegeix, no
obstant, la condició que, si a Calafell hi hagués un perill extrem per la
presència de les tropes castellanes i, si per aquesta raó es veiés obligat
que el bestiar hagués de sortir del terme, pagaria cinquanta lliures de
prorrata, amb el pacte que es prohibeixi que qualsevol altra persona
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2
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del terme pugui tenir-hi el seu bestiar. En aquest cas, vol que el ramat
sigui considerat i atès com a bestiar de guarda, al qual cal proveir-lo de
les pastures necessàries per alimentar-lo dins del terme. Per part seva,
promet pagar les cinquanta lliures en tres terminis, i que subministrarà
carn tots els diumenges i festes de carnal, al preu següent:
— el moltó a 5 sous i 6 diners la lliura;
— l’anyell a 5 sous la lliura, i
— l’ovella a 4 sous la lliura, al mateix preu que el cabró, la cabrida
i el porc.
Finalment, s’acorda l’arrendament de
la carnisseria a Joan
Raventós durant un
any, a partir de la
Pasqua de Resurrecció. Aquest contracte
finalitzarà el mateix
dia de l’any següent.
A Vilanova de Cubelles, el 8 de desembre de 1645 té lloc
una reunió on, entre
altres qüestions, es
determina que, atès
que gràcies a la intervenció dels pares
caputxins s’ha aconseguit expulsar els
soldats de la vila, a
canvi se’ls concedirà

Segon full de l’acta de 7 d’abril de 1643 que recull els preus
de les diferents classes de carn.

15. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Manual notarial del 26-5-1640 al 1-8-1677,núm. 40,
capsa 6, pàgines 69v i rv
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un ajut per a l’edificació del convent. Aquest ajut es materialitzarà en
el lliurament de dues-centes lliures, a les quals se n’afegiran tres-centes
més, si durant la resta de la guerra s’arriba a aconseguir que els soldats
no s’allotgin dins de la vila. També s’acorda el pagament als traginers
que s’han encarregat de portar els bagatges dels soldats, a raó de deu
sous per dia per a les cavalcadures grans i vuit sous per a les petites;
es proposa i s’acorda el subministrament de dues quarteres de civada
i el pagament de les vint lliures que es van prometre al coronel a canvi que els soldats de Sitges no s’allotgessin a Vilanova. En la mateixa
reunió s’acorda que es destini a càrrec del consistori un guàrdia a
l’església de Cunit, i també: «...a Darró y a·la Iglesia. Fonch proposat
y determinat que·s donen sis lliures lo Any al hermità de Sant Gervasi
pagadores de mig en mig Any». (Actualment Darró o Adarró es troba
al final del passeig marítim de Vilanova i la Geltrú, en un territori
habitat pels cossetans, una de les tribus ibèriques, on van viure entre
els segles v i i aC. Damunt seu, posteriorment, es construí una vil·la
romana que va perdurar fins al segle iv dC, quan va ser abandonada i
utilitzada com a necròpolis fins al segle vi dC. L’emplaçament més antic correspondria al turó de Sant Gervasi, on més tard es va construir
una ermita, que és, precisament, la citada en aquesta acta del comú.)
El temps va passant, les arques de les poblacions encara estan més
buides, i la gent està cansada i desgastada per tots aquests anys de
guerres. A més, cal sumar-hi les dificultats per treballar al camp, tal
com hem vist, i recollir els fruits que dona, la qual cosa fa que empitjorin les condicions alimentàries, sanitàries i anímiques de la població.
És per això que, de nou, el 2 de juliol de 1646, el Comú de Vilanova
de Cubelles torna a fer una crida on: «ninguna persona puga vendrer
blat a ningun foraster sots pena de 10 lliuras sens clementia dels senyors Jurats».
El 8 d’agost, el mateix consell determina que: «...per quant lo enemich esta al Vendrell si perço se fara un cert numero de gent per
dar socors a·la terra». A partir d’aquest moment la petició d’efectius
humans i logístics és constant. El 4 de setembre, ja no es demanen alguns homes sinó tota una companyia ja que: «...per quant su Altesa ha
feta una cartilla e per·tant y manant que·s fassen 3 companyies ab Cai c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2
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pitans i estigan previnguts ab provisions i monicions... 1) En continent
[a continuació] foren anomenats Capita Joan Reventos, Alferes Bernat
Güell y Sargento Francesc Ballester 2) Pau Alegret Capita, Alferes Pau
Pollés y Sargento Francesc Farret 3) Item Pere Gasso lo hereu Capita, Miquel Llanusa Alferes y Salvador Urgelles Sargento...». «Fonch
determinat que per·quant hi ha perill del enemich que perço no se·n
puga anar ningu fora que no torne al vespre mateix a pena de 3 lliuras,
y aço per vuyt dies [si sobrepassa els vuit dies] sia redoblada la pena».
Posteriorment, però, el dia 16 de setembre es revoca el nomenament
de Bernat Güell com a alferes i s’elegeix Isidre Papiol.
El 10 de gener de 1647, el Comú de Vilanova de Cubelles rep ordres d’enviar unes cavalcadures a Sitges amb la missió de transportar
blat a Vilafranca del Penedès per al rei des d’aquella població, i acorden destinar-ne trenta repartides a raó de vint procedents de Vilanova
i les deu restants de la Geltrú. Per motius que desconec sembla ser
que la vila, durant la guerra, es va quedar sense el doctor Farrer, per
la qual cosa el 18 d’aquell mes requereixen els serveis del doctor Galderich Palegrí en les mateixes condicions que tenia el seu antecessor:
quaranta lliures i casa de franc.
Epidèmia de pesta bubònica (1649-1651-52)
Immersos com estaven en la Guerra dels Segadors, i per si no fos
prou penós, els habitants van rebre el flagell de la pesta bubònica. A
més de les baixes produïdes per la Guerra, ara s’hi havia de sumar
les causades per aquesta epidèmia. En el moment que estic escrivint
aquest relat ens trobem al mes de novembre de 2020, aquest cop,
però, el flagell ens ha arribat en forma de virus batejat amb el nom de
COVID-19, que s’ha estès implacablement per tot el planeta.
La pesta bubònica és una malaltia epidèmica causada per un bacil
aerobi que no va ser descobert fins al 1894. El contagi es produeix
tant directament entre humans com pel contacte amb animals, ja que
16. Arxiu Comarcal del Garraf. Castell de la Geltrú. (Vilanova i la Geltrú).
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les puces infecten les rates, les quals, al seu torn, es converteixen en
transmissores de la malaltia entre els animals i els humans. La pesta
negra o bubònica es produeix per la penetració del bacil al sistema
limfàtic fins que s’instal·la dins dels ganglis limfàtics i es comença a reproduir, inflamant-los i provocant els bubons, que apareixen normalment a les engonals, les aixelles i el coll. El brot més letal documentat
que es coneix és el de l’any 1348, que va assolir el grau de pandèmia.
De totes maneres, ja es va tenir notícies de la seva aparició a la Xina
l’any 1330. Un fet força interesant però poc conegut és la descoberta
de l’enterrament de cent vint persones dins de la sagristia de la basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona, que durant el segle XIV era la
sagrera de l’església. En la recerca arqueològica que es va dur a terme
fa uns anys, al costat del mur de tancament gòtic es van localitzar
les restes d’aquestes persones, l’únic enterrament múltiple que s’ha
trobat a Espanya relatiu a aquella epidèmia. Els cossos, corresponents
a persones de diverses edats, estaven amortallades en sudaris de lli
col·locades en onze capes cobertes de calç viva per evitar el contagi.
En aquest cas els transmissors humans van ser els guerrers mongols
i els mercaders a través de la ruta de Crimea. Els exèrcits mongols van
assetjar la ciutat de Caffa, l’actual Feodòssia, situada a la costa de la
península de Crimea, al mar Negre, on els genovesos hi havien establert una colònia, i en vista de les dificultats per enderrocar les seves
muralles, van carregar a les catapultes els soldats que anaven morint
a causa de la pesta i els llançaven per damunt de la muralla. Quan els
genovesos van sortir amb els seus vaixells cap a Gènova, van ser els
encarregats, sense ells saber-ho, de propagar aquesta malaltia per tot
Europa. Els diferents càlculs que s’han fet de la mortaldat d’aquesta
epidèmia coincideixen a estimar que va desaparèixer un terç de la
població del món conegut en aquell moment. Es podria considerar
que potser va ser la primera guerra bacteriològica de la humanitat, ja
que el cervell humà va sospesar les possibilitats que tenia a favor seu
amb la utilització dels morts per infecció per fer caure unes muralles
sense vessament de sang.
Durant el segle xvi, la pesta apareixia de manera cíclica en períodes
aproximats de deu a dotze anys, que es van anar allargant al segle sei c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2
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güent i, concretament, la que es va declarar entre els anys 1649 i 16521653, que ara ens ocupa, va ser molt virulenta. Perquè ens puguem fer
una idea de l’abast, a la ciutat de Sevilla durant aquella crisi es calcula
que van morir el 46% dels habitants.
El mes d’agost de 1649, van arribar les primeres notícies que la pesta ja havia fet acte de presència a la ciutat de València i al cap de sis
mesos ja era a Tortosa, Tarragona i Calafell. El gener de 1651, ja s’havien produït les primeres morts a Barcelona i el mes de setembre, en saber que a Sitges ja hi havia contagis, el Comú de Vilanova va prendre
immediatament mesures per evitar que l’epidèmia penetrés a la vila i
va tancar les portes de les muralles. Tot i aquestes mesures preventives, la pesta va acabar guanyant terreny i cap muralla va suportar-ne la
invasió. Davant dels primers casos aïllats i amb el temor d’una ràpida
propagació, es van veure obligats a adoptar unes primeres decisions
dràstiques, com la de prohibir que les persones que morien a conseqüència del morbo les traguessin a l’exterior i per consegüent fossin
enterrades dins dels patis de les seves cases. Malgrat tot, no van poder
mantenir aquestes instruccions durant gaire temps, ja que, l’any següent, l’epidèmia es va estendre ràpidament i l’hospital de Vilanova es
va acabar convertint en un llatzeret, on s’enterraven els difunts en un
cementiri improvisat. Pel que fa a la població de la Geltrú, eren portats
a l’ermita de Sant Cristòfol i enterrats al seu costat. Com a mesura de
precaució es va tancar l’escola; als sospitosos de contagi se’ls va fer
sortir de la població, es van fumigar les cases on hi havia hagut algun
infectat i es va construir un forn per cremar-ne la roba.
El llibre d’actes del Comú de la vila de Cubelles que ha sobreviscut el pas dels segles, comença el primer dia de febrer del 1649,
quan justament apareixen les primeres notícies que la pesta bubònica
s’aproxima i la guerra està força avançada. Ens permet llegir les actes
originals, tal com van ser redactades per la mà de Ramon Minguella,
prevere i rector de Cubelles, autoritat ordinària i notari de tota la
parròquia.
17. Josep Coroleu i Inglada (1979). Historia de Villanueva y Geltrú (2a. ed.). Vilanova i la Geltrú:
Edicions El Cep i la Nansa (pàg. 180-181).
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Fotos 7 i 7 bis. Portada i primera acta del Comú de Cubelles d’1 de febrer de 1649, (Arxiu
Parroquial de Cubelles).

El 27 de juny de 1649, els membres del Comú de la vila de Cubelles
són convocats per fer front a les grans despeses que han representat
els dos allotjaments dels soldats de cavalleria que havien tingut aquell
any durant el mes de maig per la campanya del terç del de «la Mota»
i el mes de juny, quan van haver d’acollir la companyia alemanya. Tot
plegat havia costat a la vila cinc-centes lliures. Es va proposar que es
fes un tall, que era el repartiment d’un impost entre els que havien
de pagar, de dues-centes lliures per compensar aquesta gran despesa.
Aquest tall es va aprovar amb el vot a favor de tots els presents excepte el de tres persones. El terç de «la Mota» en realitat és l’exèrcit del
mariscal francès Philippe de La Mothe-Houdancourt, enviat pel rei
de França com a resposta a la petició d’ajut dels catalans, qui va ser
nomenat virrei de Catalunya.
En la reunió que van mantenir el 25 de juliol per prendre una
decisió en relació amb el nou allotjament que els havia estat imposat,
exposen que la quantitat proposada en l’última reunió ja no cobreix
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2

101

Núria Raspall i Rovirosa, Les actes del comú i la participació dels Rovirosa en càrrecs públics...

les despeses afegides, i es proposa manllevar tres-centes lliures per
cobrir-les. La proposta és acceptada de manera unànime excepte per
dues persones. També es tracta el tema de la carn que alguns particulars es van emportar per alimentar els soldats del primer allotjament,
que pujava entre setze i disset lliures. Tot i que les viandes anaven a
compte dels soldats, molt sovint exigien que els fossin donades sense
cap compensació, amb l’agreujant que, en cas que se’ls negués, ho
prenien per la força, intimidant les famílies, les quals es veien forçades
a acollir-los dins a casa seva, amb el perill que representava tenir homes armats i amb actituds violentes que, a més, parlaven una llengua
que els era desconeguda. El consell va debatre si l’havien de pagar
els particulars o bé si havia de ser assumida pel Comú. Finalment van
acordar que, per aquest cop, se’n faria càrrec el consistori.
En la reunió de l’11 d’agost de 1649, es debat l’ordre del marquès
de Créquy, príncep de Poix i mariscal de França, d’haver de subministrar als soldats allotjats a la vila d’Alcover quaranta-vuit pots de vi
diaris, a comptar a partir del 6 d’agost. S’acorda que així es farà amb
el vot favorable de tots els consellers, excepte el de tres d’ells, i que
s’escollirà a sorts un dels dos síndics que té la vila, Jacint Molner i Antoni Escarrer, per anar a la vila de Valls a parlamentar amb «monsieur
Créquy». El parlamentari va ser Antoni Escarrer. En l’altre punt del
dia, per primer cop es parla sobre la pesta, de la qual tenen notícies
que ja ha arribat als regnes de València, Castella i Aragó i a la ciutat
de Marsella, a França. Es decideix que s’hauran de fer guàrdies de nit
a les muralles i que les persones que s’hi neguin seran multades amb
vint sous.
Els conflictes entre els soldats allotjats i la població s’anaven succeint de tant en tant i calia anar-los resolent. El 12 de juny de 1650, el
Comú de Cubelles debat sobre el fet que un comissari de Barcelona,
seguint les ordres del rei, havia empresonat Pere Brunet, jurat de la
vila, i l’havia imputat per un intercanvi de trets d’escopeta amb els soldats dins de la població el dia 27 de maig. Però, es considera que no
havia tingut part ni quart en aquest afer, i encara que l’hagués tingut
hauria estat per defensar la vila, i que és de justícia que sigui defensat
a càrrec de les arques del consistori, cosa que és aprovada aquest cop
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per unanimitat. El punt següent a tractar torna a ser de caire econòmic per les enormes despeses que van representar els soldats allotjats
entre el 26 de maig i el 6 de juny, raó per la qual es proposa de nou
de fer un tall o contribució entre els habitants per un import de duescentes lliures. Per fer aquest tall, es va proposar l’elecció de persones:
«temerosas de Deu y bona conciencia per be del comu y assi han
assenyalat y elegit als honorables Isidro Lleo, Joan Mauri, Pau Gimet,
Barthomeu Gasso, ab la asistencia dels quatre jurats perquè tots junts
acerten a fer lo que la conciencia millor dictara».
Aquesta vegada, la carta que el batlle va rebre en nom de Sa Majestat el Rei ordenava l’enviament de vint cavalcadures a Vilafranca del
Penedès, de les quals a Cubelles i les seves quadres li corresponien
cinc, sota pena de cinc-centes lliures en cas de desobediència. Reunits
el primer dia de desembre de 1650, es va proposar que, si ningú es
volia oferir voluntàriament per anar-hi, s’hauria de treure a rodolins,
tal com finalment es va acordar. La paga fixada pel rei per a aquest
transport era de deu rals diaris més sis que hi afegia el Comú, incloent-hi l’assegurança dels animals.
Si el mes de gener de 1651 la pesta bubònica havia fet acte de
presència a Barcelona, el 2 de juliol d’aquell any, al consell convocat
pel batlle de Cubelles, Pau Alegret, el tema destacat de la reunió va
ser debatre obertament el problema del morbo. A la reunió anterior
es va proposar l’elecció d’unes persones per constituir una junta del
morbo, nom que s’aplicava a la pesta, i les persones escollides van
ser Magí Almirall, Pau Brunet, Simon Soler, Isidro Lleó, Pere Lleó i
Bartomeu Cona, juntament amb els quatre jurats. A aquestes persones
se’ls encarrega la missió de vigilar que ningú abandoni les muralles, i
qui ho faci serà multat amb vint sous, la tercera part dels quals seran
lliurats a qui el denunciï, sigui qui sigui. i a més s’adverteix que no
faran la vista grossa intentant encobrir els infractors. Accepten complir-ho sota jurament a Déu i als quatre sants evangelis. A continuació,
acorden destinar permanentment tres guàrdies a les muralles a fi que
la població es pugui sentir segura nit i dia.
Una altra mesura dràstica que es va haver de prendre, i dolorosa
per als implicats, va ser l’ordre que en tres dies s’haurien de sacrificar
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tots els gossos de la vila sota pena del pagament de tres lliures per als
infractors, que es va considerar del tot necessària davant del perill que
suposava que poguessin ser transmissors directes de la pesta, per la
possibilitat real que hi havia que puces infectades s’instal·lessin entre
el pèl dels animals. Els que no es resignessin a matar-lo, haurien de
tenir-lo lligat a casa seva i si se’ls veia voltant per la vila, se li imposaria
al propietari cada vegada la pena de tres lliures, però si qualsevol persona del poble el veiés i el matés, no se li podria reclamar cap dany ni
perjudici. L’existència de
portes falses a les cases era
un altre problema al qual
s’enfrontava el Comú, i per
evitar mals majors es va
ordenar que en el termini
de tres dies es tanquessin
sota pena de tres lliures
per als infractors.
Les precaucions es
van anar extremant i en
el consell del 16 de juliol
de 1651, atesa la calor de
l’estiu i per a la seguretat
dels vilatans, es va prohibir que es tanqués el bestiar de pèl, com les ovelles
i les cabres, dins del clos
de la vila, sota pena de tres
lliures, reservant la tercera
part per al qui denunciï el
fet, com de costum.
Continuant amb Cubelles, la situació anava empitjorant com es desprèn Acta de l’11 d’agost de 1649 del subministrament de
de l’acta del 9 de maig de vials soldats allotjats a Alcover. (Arxiu Parroquial
de Cubelles).
1652, davant la proposta
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que fa el jurat primer Bartomeu Cona a partir de les primeres paraules
del seu raonament: «davant el travall y amanaça que·ns dona Deu del
mal de pestilencia o contagi i tan cerca de nostres termes y per anar
millor la vila amb seguretat y guardia dels naturals fora asertat elegir
un batlle del morbo per executar els delinquents en cosas pertanyent
al morbo i una junta de set persones, so es los 4 jurats i altres tres personas perquè tots junts o la major part resoldran les cosas suspitosas
de contagi». Es decideix que s’escolliran quatre persones pel sistema
de rodolins i la primera que surti serà nomenada batlle del morbo i
les restants que quedin dins de la bossa, juntament amb els quatre
jurats, constituiran la junta.
Sembla que durant un temps els contagis per la pesta deurien haver anat disminuint, però al cap de poc se’n deuria produir algun
nou rebrot i veient que la situació no variava i el perill de contagi
continuava persistint, durant el consell del 15 de desembre d’aquell
any el Comú decideix reunir-se, però no a la casa de la vila com era
habitual, sinó que, malgrat el fred de l’hivern, ho fa al terrat de l’església a la recerca d’un espai a l’aire lliure amb suficient privacitat, i
allunyant-se d’ambients tancats. Es proposa que seria prudent que
es tornés a constituir una nova junta del morbo i, entre les facultats
que ja tenien, es controlaria les persones que provinguessin dels llocs
on s’havien donat casos de pesta o bé que se sospités que hi podien
haver tingut algun contacte o qualsevol mena de relació. Per accedir
a la vila, haurien de presentar una butlleta o salconduit que serviria
per autoritzar o negar-ne l’entrada. També s’acorda que el batlle dona
potestat al batlle del morbo per multar amb vint sous les persones
que sobrepassin els límits imposats al voltant de la vila, com també
es multaria amb la mateixa quantitat els guardes que es quedessin
adormits, s’absentessin dels seus llocs o que desobeïssin les ordres
rebudes. Al mateix temps, el batlle del morbo té facultat d’imposar
multes per import de tres lliures a tota persona que surti del terme
sense estar proveït de la llicència corresponent, amb l’obligació d’haver de justificar on es dirigeix.
Pel que fa als Rovirosa que continuaven vivint a Calafell, l’epidèmia
va fer acte de presència entre la població des de bon principi, ja que
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de bon començament es van detectar els primers casos de contagi, i
malgrat que no hi ha constància del nombre exacte de víctimes, deurien arribar a ser nombroses, ja que el cementiri va haver de ser ampliat
per acollir els cossos dels difunts. Habitualment, les partides de defunció rarament esmenten la causa de la defunció, ja que la indicació
que s’hi fa és la de «mort natural» a no ser que es tracti d’una mort
traumàtica. De totes maneres, la coincidència de la data del testament
que va redactar Pere Rovirosa [i Guerau], de Calafell i la seva segona
muller Jerònima Escofet, el 12 de febrer de 1650, em fa sospitar que la
malaltia que els retenia al llit podria ser deguda a la pesta bubònica.
La falta del llibre d’òbits d’aquells anys no permet saber el dia que
van morir exactament, però al peu del testament s’indica que Pere
Sala, rector de Calafell, va procedir a l’obertura del testament de Jerònima, el dijous 17 de març d’aquell any, i el d’en Pere, el dimecres 23,
sis dies més tard. Aquesta va ser la més letal de les epidèmies de pesta
bubònica del segle xvii, que segons els càlculs estimats, es considera
que els sis anys compresos entre 1650 i 1655 haurien causat la mort
d’entre 58.000 i 66.000 persones a Catalunya.
La guerra entre Castella i Catalunya havia conclòs oficialment el 13
d’octubre de 1652, dos dies després de la capitulació de Barcelona a
mans de l’exèrcit de Felip iv comandat per Joan Josep d’Àustria, que
la va deixar de nou sota l’obediència de Castella. Les tropes franceses,
però, no van abandonar el territori i s’hi van quedar durant set anys
més, fins a la signatura del Tractat dels Pirineus el 7 de novembre
de 1659, el qual, entre altres conseqüències per al país, va suposar la
pèrdua de l’anomenada Catalunya del Nord. Per aquesta raó, en l’acta
del Comú de Cubelles del 23 de març de 1653, es fa constar que s’ha
rebut una «cartilla» de l’excel·lentíssim senyor don Joan Josep d’Àustria, lloctinent i capità general del Principat de Catalunya i comtats de
Rosselló i la Cerdanya, fill de Sa Majestat el Rei d’Espanya Felip iv.
Però la lluita interna encara no s’havia donat pet acabada, i a la junta
convocada pel Comú de Cubelles del 27 d’agost de 1653 s’hi exposen
18. Joan Santacana Mestre. Història de Calafell. De la prehistòria al segle xIx (1a. ed.) Llibres de
matrícula, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calafell: 2005 (pàg. 87-88).
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Acta del comú de Cubelles del 9 de maig de 1652, (Arxiu Parroquial de Cubelles).

les ordres que havien rebut per a l’enviament de dos soldats, als quals
s’acorda que se’ls donarà un salari de quatre rals diaris.
De totes maneres, tot just tres dies després de l’elecció dels soldats
pel sistema de rodolins, en la nova reunió del consistori s’informa que
s’han rebut notícies que els soldats Pau Aymerich i Guillem March
s’han donat a la fuga i que, d’acord amb la carta que ha rebut el batlle,
aquests dos soldats s’havien de presentar l’endemà, dia 31, a Vilafranca del Penedès, davant del mariscal de camp don Jeroni de Miquel.
Davant d’aquesta situació el jurat major, Jacint Molner, proposa que es
confisquin els seus béns i que se subhastin en el mercat públic, en cas
que diumenge, dia 31 a les sis del matí no haguessin fet acte de presència, moment que passarien a ser considerats enemics del rei i de
la pàtria. Aquesta proposta va ser acceptada per tots els assistents, així
com la de reelegir dos soldats que substituirien els anteriors si aquells
no apareixien. Finalment, es proposa que, per a aquesta elecció, només es tinguin en compte els solters, decisió que va ser aprovada amb
tretze vots a favor i set en contra.
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El bandolerisme
El bandolerisme havia anat transformant-se, i havia passat de la persona que assaltava en solitari o en grup els camins, a grups organitzats, en
alguns casos, pels mateixos nobles, o bé per senyors empobrits que els
utilitzava en benefici mutu. El bandolerisme es va estendre principalment arran de la Guerra dels Segadors. Moltes vegades, aquest fenomen no es limitava
al simple robatori,
sinó que amagava
darrere seu lluites
internes entre la rivalitat de senyors,
que tot sovint acabaven perjudicant
terceres persones,
assetjades pels assalts incontrolats
d’aquestes
quadrilles, a l’empara
que els oferia, en
certa manera, el
senyor per al qual
actuaven. Alguns
d’aquests bandolers van arribar,
fins i tot, a aconseguir cert renom
i a ser acceptats
i ajudats tant per
algun sector de la
població, com per
Acta del Comú de Cubelles de 30 d’agost de 1653 comunicant
sectors de gent bela fuga dels dos soldats, (Arxiu Parroquial de Cubelles).
nestant, com els se10 8
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nyors feudals d’aquell moment, pagesos enriquits, familiars del Sant
Ofici, batlles o jutges.
Les mesures de pressió que exercia la monarquia per posar fi a
aquests fets no van resultar prou eficients i la millor alternativa que
es va trobar va ser comprar el perdó dels capitostos a canvi de servir
l’exèrcit reial, i destinar-los, preferentment, a les guerres que es mantenien més enllà de les fronteres del país o bé al nou continent, com
a amnistia encoberta i controlada. Quan els municipis es trobaven
afectats periòdicament pels robatoris de bandolers, havien de recórrer sovint a aixecar el sometent. Dos dels grups de bandolers que van
portar més maldecaps al nostre país durant aquesta època van ser els
nyerros i els cadells. El bàndol dels nyerros defensava els interessos
dels senyors, mentre que el dels cadells actuava en favor dels pagesos
i de la població en general.
La pirateria
Des de ben antic, la costa mediterrània ha estat un punt d’arribada de
colonitzadors i una via fàcil tant per als assalts com per a les invasions.
Pel que fa a les incursions de vaixells provinents de l’Àfrica i l’Orient, durant aquesta època ja quedava lluny el record de la caiguda de
Constantinoble el 1453 a mans dels turcs, i de l’albirament de vaixells
otomans a les nostres costes. Ara les ràtzies arribaven de les costes
del nord d’Àfrica, del Magrib. Les torres de guaita i el crit d’alerta de:
«Moros a la costa!», no ha arribat fins avui en dia perquè sí. És el crit de
perill que sentien els nostres avantpassats, acompanyat del toc especial
de campanes de l’església, quan el vigia que estava de guàrdia feia sonar
el corn alertant la població que s’havia de refugiar i que es preparés per
al mal que s’acostava. Precisament, algunes cales de la costa del Garraf
eren un lloc idoni per llençar l’àncora i posar-se a l’abric de tempestes.
Justament, el major nombre de Rovirosa vivien arran de la costa, sobretot a Calafell, Cunit i Cubelles, i crec que en aquella època, en menor
proporció, ja començaven a localitzar-se a Vilanova, la Torradenbarra,
Sant Salvador - el Vendrell i a Tarragona, capital.
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2
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Els pirates envestien les naus a alta mar per abordar-les i endur-se
la càrrega que portaven i la gent que hi trobaven, el mateix objectiu
que els empenyia quan feien incursions a terra. A part del robatori de
diners i objectes de valor, els interessava el segrest de les persones
que posteriorment serien venudes com a esclaves o bé per les que es
demanaria un rescat en metàl·lic a canvi del seu alliberament. Moltes
de les persones capturades no aguantaven les males condicions en
què feien el viatge cap al nord d’Àfrica i ja no arribaven en vida. El
1406, la reina Violant envia una missiva al batlle de Cubelles en la
qual li ordena que els homes, tant de la vila com de les quadres, continuessin les obres de fortificació i les enllestissin. Posteriorment, durant els anys 1682, 1683 i 1688, diverses naus de la flota francesa van
bombardejar Alger a la fi d’acabar amb el focus d’on sortien les expedicions de pirateria cap a la Mediterrània, però que no van servir per
apaivagar el conflicte. Mostra d’això és que uns quants anys més tard,
el 25 de juliol de 1750, Cubelles rep l’avís perquè s’alerti els habitants
que es té notícies que diversos vaixells procedents del nord d’Àfrica
han salpat vorejant la costa de llevant per atacar-hi les poblacions.
Aprofitant que he esmentat l’any 1750, voldria referir-me a un fet
concret dels Rovirosa. Hi ha una llista elaborada pels pares mercedaris amb els noms de les persones per les quals aquesta orde va pagar
el rescat per ser alliberats, que comprèn el període que va de l’octubre
de 1768 al febrer de 1769. Tots ells van ser fets captius pels moros i
apareixen els noms, les edats i l’import del rescat que es va pagar per
cada un d’ells. Molts d’aquests cognoms els he anat trobant al llarg
del meu recorregut genealògic, ja sigui a Calafell, Cubelles, Cunit
o Vilanova, com són: Millé, Gassó, Escofet, Pasqual, Urgellès, Docet,
Domingo, Ballester, Roch, Totosaus, Moragas, Sellarés —el qual va estar durant quinze anys captiu, un dels que va passar-hi més temps—;
Escardó, Pau Rossell —el qual amb 54 anys, n’havia passat divuit en
captiveri—, Rovira, Massó, tots ells van ser intercanviats per presoners
moros.
19. Josep Pou Vallès. «La piratería a Calafell (segles XV-XVIII)». L’Informatiu. Juliol 2000, núm. 17.
Patronat-Fundació Castell de Calafell.
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L’alliberament d’altres grups es va aconseguir a canvi de diners:
Coll, Totosaus, Gabriel Rovirosa, 54 anys, fet presoner davant la costa
d’Alacant, dos anys de captiveri, pel qual es van pagar quatre-cents
cinquanta pesos forts; Puig, Romeu, Grau, Solà, Mas, Pujol, Gener
i Vidal. Els llocs on van ser capturats són diversos. N’hi ha que van
agafar-los a alta mar, altres a les costes del Garraf, Sitges, Vilanova,
Torredembarra, el golf de Lleó, Tossa, el cap de Sant Vicenç, el golf de
València, Adra, Alacant, Marbella, Estepona i el cap de Palos. Els anys
que van passar en captiveri, generalment, varien dels dos als vuit, i el
preu que es va pagar per alliberar-los en pesos forts (moneda de plata) oscil·la entre tres-cents trenta pesos als quatre mil que es van pagar
per Josep Grau, capità de vaixell. Pel que fa als Rovirosa, el 15 d’agost
de 1747 va tenir lloc l’enllaç entre Francesc Rovirosa, de Cunit, i Maria
Giralt Manyer, vídua de Nicolau Soler, de la mateixa població, on es
fa constar que el nuvi és fill de Francesc Rovirosa, actualment esclau.
Cap a finals del segle xvii, al Principat es van construir quatre fragates amb l’objectiu de defensar la costa, les embarcacions que es
feien a la mar, i de manera indirecta, però molt més lucrativa, per comerciar amb el cors. La primera d’elles va ser la de Sitges, construïda
el 1685, seguida de la de Vilanova dos anys més tard, la de Barcelona
el 1692 i, finalment, la de Mataró el 1696. La construcció d’aquestes
naus va ser fruit d’una necessitat que potser es va retardar massa a ser
satisfeta. Durant el segle xvi, la nostra costa va ser molt castigada amb
robatoris, segrestos i morts, especialment en aquells masos aïllats que
eren més a prop de la línia de la costa. Durant el segle xvi, però, els
que imposaven el terror a la Mediterrània eren els vaixells dels pirates
Barba-rossa, germans d’origen turc. Hi ha constància que el 1567 els
pirates van desembarcar i van fer estralls entre les cases arran de mar
de Cunit.
En una d’aquestes incursions, la del 2 d’agost de 1585, van ser assassinats Bartomeu Escarrer pare i Bartomeu fill, de Cubelles. En la
partida de defunció s’indica que no van fer testament: «...perque los
moros los mataren en la casa de la torra del Prat dels dits Squerrer...».
20. Josep Coroleu i Inglada. Historia de Villanueva y Geltrú (2a. ed.) Edicions El cep i la nansa.
Vilanova i la Geltrú, 1979 (pàg. 222-223).
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No podrem saber mai si els pobres desafortunats van ser passats a tall
de simitarra així que els van envair la casa, o bé va haver-hi alguna
mena de lluita per defensar-se ells i la resta de membres que hi poguessin haver. L’anotació continua indicant que el dia 4 van ser enterrats tots dos junts en el vas dels seus avantpassats en una cerimònia
de braç major. El 30 d’octubre d’aquell any va tenir lloc la celebració
de la novena amb l’assistència de vuit capellans, i el 7 de maig de 1587
es va oficiar el cap d’any.
Durant el segle xvii, la pirateria continuava activa i la població a
l’aguait. A Vilanova hi havia vigilància des de les torres de Sant Cristòfol i d’Adarró, i davant d’una temptativa d’assalt el maig de 1633,
alertada la població d’aquest fet, van acudir els habitants amb les
armes de foc de què disposaven, per intentar evitar que posessin peu
a la platja, cosa que finalment van aconseguir.
A Cubelles, també es prenien precaucions per a la protecció de la
seva gent, fent guàrdies a la torre de l’església, però va ser necessari fer un toc d’atenció als habitants de les quadres per reclamar-ne
la col·laboració davant la seva reiterada negativa d’intervenir-hi. En
veure que la situació es trobava en un punt mort, perquè ninguna
de les parts volia cedir, el mes de juliol de 1654 l’autoritat pública va
decidir consultar un doctor en dret que els pogués assessorar i saber
de quines eines disposaven per fer valer, precisament, els seus drets.
Els jurats van acordar que Pere Gassó, síndic de la vila, es desplaçaria
a Barcelona en representació del Comú per exposar-li el problema al
lletrat i la postura que havien adoptat les quadres. La pregunta era
senzilla: el batlle de Vilanova de Cubelles, que té la jurisdicció sobre
Cubelles i les seves quadres, disposava de la autoritat suficient per
obligar-los a complir amb el torn de guàrdies com feien aquells que
habitaven dins de la vila?
La resposta que l’advocat Pere Antoni Serra va donar en mà al
síndic per escrit va ser clara i precisa, i va coincidir plenament amb
el parer de l’advocat de Vilafranca del Penedès, Lluís Mas, assessor
del batlle de Vilanova. Ja sota l’empara de la llei, el 4 d’agost, Joan
21. Albert Virella i Bloda. El canvi de dinastia i la fragata de Vilanova (segles XVII i XVIII). Vilanova
i la Geltrú, 1995 (pàg. 7 i 8).
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Massana, batlle de Vilanova de Cubelles, Cubelles i les seves quadres,
convoca una reunió amb l’assistència de dos jurats i vint-i-cinc honorables. El principal tema que es tracta és la justa demanda i pretensió
del Comú que es fa als pagesos de les quadres, als quals se’ls requereix la presència en les guàrdies que es fan dalt de l’església durant
els mesos entre la festivitat de la Santa Creu del mes de maig i la del
mes de setembre, per avisar la població quan s’acostin temporals i hi
hagi amenaces d’invasions dels moros, ja que també estan directament afectats com els naturals de la vila. La resposta a la consulta que
se li va formular a Pere Antoni Serra, advocat, es pot dir que va ser
contundent: atenent els motius exposats pel síndic, i tenint en compte
que els pagesos de les quadres pertanyen a la parròquia de Cubelles
i, per tant, comparteixen la mateixa església que la resta de la població; considerant que les causes, danys i calamitats de les quals han
de preservar-se tant els naturals de la vila com els de les quadres són
comunes i en benefici mutu, és del parer que el batlle de Vilanova de
Cubelles pot obligar i manar i té el deure de fer que els pagesos de
dites quadres facin les guàrdies que els corresponguin.
A partir del moment que el síndic Pere Gassó va tornar de Barcelona amb la resposta de l’advocat, va tenir lloc un intercanvi de
requeriments. Així doncs, el dia abans de celebrar el consell, és a dir,
el 3 d’agost, el batlle —amb el suport dels jurats de la vila— fa arribar un requeriment a les quadres, que comença al·ludint al sistema
administratiu que regia a les esmentades quadres: no es pot ignorar,
i és cosa sabuda des de temps immemorials, que les quadres tenen
un govern diferent i separat de la vila de Cubelles, sense poder interferir l’un en l’altre, de manera que els de Cubelles tenen els jurats
per al govern polític i els de les quadres tenen els síndics. Per tant,
sabem que, en el moment que es produeixen incursions d’enemics,
ja siguin de moros o d’altres, mai no s’havia vist ni sentit dir que els
habitants de les quadres tinguessin l’obligació d’acudir a fer guàrdies, ja que els de les quadres, en aquests casos, es dirigien a la torre
o campanar de la sufragània de Cunit, que queden dins d’aquell districte, on sempre hi havien fet acte de presència per ordre del senyor
batlle. Però havia arribat al seu coneixement que el batlle i els jurats
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pretenien imposar penes als particulars de les quadres per desobeir-lo,
i executar-les, si fos menester. El síndic que representava les quadres,
Isidre Rovirosa, un cop reunit amb els pagesos dels masos, suplica al
batlle que s’abstinguin de continuar endavant aquestes accions, argumentant el perjudici
que representa per a
ambdues parts iniciar
processos judicials.
En la resposta
emesa pel Comú el 4
d’agost, els recordava que el fet de sol·
licitar que fessin les
guàrdies per mantenir la seguretat de la
vila davant del perill
d’atac dels infidels,
es devia al fet que
la quadra de Rocacrespa, la de Gallifa,
juntament amb el
mas Ricart i altres
quadres,
pertanyien a la parròquia de
Cubelles, i, per tant,
estaven obligats a pagar primícies i altres
despeses, i fer guàrdies tant de nit com
de dia. Per tots els Consulta a l’autoritat pública del mes de juliol de 1654
arguments exposats, i requeriment del batlle a les quadres de data 3 d’agost
d’aquella any, (Arxiu Parroquial de Cubelles).
i considerant que el
batlle té la jurisdicció sobre les quadres, farà complir la potestat que té conferida i
executarà tantes penes siguin imposades als infractors com vegades
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les incompleixin, fins i tot si haguessin d’anar a presó, i en aquest
cas totes les despeses derivades dels judicis correrien a càrrec dels
inculpats.
La corda es va anar tensant i els mesos van anar passant. Ja estaven
al novembre de 1654, i els de les quadres, amb el seu representant,
el síndic Isidre Rovirosa, no es van quedar aturats. Sembla que van
plantar cara, fet que va obligar els jurats a tornar-se a presentar davant la Reial Audiència de Barcelona per iniciar el plet. Veient venir
maldades, el síndic Rovirosa, potser amb la visió
més cauta de la situació,
va demanar que s’aturés
el procediment i es va
oferir a fer d’intermediari i va reunir els delegats
de les quadres en un
consell que va tenir lloc
el 29 de novembre. Tots
els membres del consell
van arribar a l’entesa, excepte set de la quadra de
Cunit, que es destinarien
dos homes d’acord amb
el Comú de Cubelles.
Els escollits van ser Pere
Llanussa i Ramon Prats,
però que, si presentaven algun problema, se
n’escolliria una tercera
persona de Vilanova o
d’algun altre lloc. La vila
escollí Isidre Lleó i Magí
Primer full de l’acta de 30 de novembre de 1654, en
Almirall.
què Isidre Rovirosa sol·licita arribar a una avinença
El contingut d’aquesta al problema de la vigilància de les costes, (Arxiu Parroquial de Cubelles).
acta evidencia clarament
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que, en aquells moments, les quatre quadres i mas Ricart, pertanyents
a Cubelles, tenien una certa independència administrativa i reguladora de les normes de compliment general, que les havia dut a formar
un sistema de funcionament propi, segons el qual podien nomenar,
fins i tot, un síndic o diversos síndics, càrrec que va recaure en Isidre
Rovirosa. De totes maneres, aquest possible primer intent de separació va acabar convertint-se en realitat al segle xviii, ja que les quadres
de Rocacrespa i de Gallifa van aconseguir formar un municipi propi
independent de la vila de Cubelles durant un temps. Per resoldre el
conflicte de les guàrdies, es va arribar a una concòrdia que recollia
l’obligació de les quadres de participar amb l’aportació de cinc lliures
i deu sous cada any amb caràcter de perpetuïtat. Continuant amb
aquesta qüestió, es decideix que en el cas de les persones que haguessin de fer la guàrdia de nit i estigués comprovat que estaven malalts,
se’ls dispensaria de fer-les, però si en aquella mateixa casa hi vivia
algun fill o germà, se’l requeriria perquè la fes en el seu lloc.
El mes de maig de 1696, des de Vilanova, es van observar dues
naus musulmanes que estaven apressant uns llaüts mentre pescaven.
La fragata es va fer a la mar i va començar la persecució per interceptar-les i evitar que provoquessin més mals dels que ja havien fet. Al
capvespre, van poder atrapar-ne una davant de Vinaròs i la van abordar. Dins del vaixell van trobar tres persones que aquell mateix dia
havien estat fetes captives a Creixell, una d’elles ja morta, i vint-i-sis
moros que van ser retinguts com a presoners. Per rendibilitzar les captures humanes, es va determinar que serien venudes com a esclaus i
que se’ls donaria la mateixa destinació que els esperava a les persones
que queien en mans sarraïnes. Per aconseguir vendre’ls van haver de
ser traslladats al mercat d’esclaus que hi havia a Barcelona.
Després d’aquesta primera experiència en el món de la pirateria i
dels guanys obtinguts, es va creure oportú que havia arribat el moment de sol·licitar la patent de cors: l’autorització que atorgava el rei
perquè una nau que no formava part de la seva armada pogués atacar
bucs enemics en temps de guerra. De fet, el que s’estava demanant era
que a la fragata de Vilanova se li reconegués com a legal una activitat
que ja exercia, patent que finalment arribaria el 7 d’abril de 1698 de
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la mà del lloctinent i capità del principat, Jordi de Darmstadt. Era el
salconduit que emparava les activitats de persecució i captura de naus
sarraïnes per alliberar la gent, les costes i el mar dels estralls dels
infidels, i representava la lliure circulació marítima sense que les autoritats portuàries els poguessin posar cap entrebanc allà on llancessin
l’àncora.
La plaga de la llagosta (1686-1688)
Per un temps, el Principat havia deixat enrere la treva de relativa calma
durant el període d’entreguerres, però encara havien de venir nous
esdeveniments que l’enterbolirien. Catalunya ja feia un temps que
estava patint unes condicions climatològiques adverses. L’any 1683 va
ser extremadament fred i entre el mes de novembre i finals de maig
gairebé no havia plogut. Les processons i les pregàries se succeïren
arreu per implorar la tan esperada i necessària pluja. Quan va arribar,
va ser tard per salvar els cultius i, endemés, va ser torrencial, i el mes
de juliol s’hi va afegir una pedregada amb uns projectils d’una mida
més que considerable, seguida d’un diluvi que va acabar inundant els
camps i formant basses d’aigua mai vistes. L’endemà a la nit, va tornar a ploure a bots i barrals i va acabar de rematar el poc que havia
quedat malmès. Dos anys abans, però, una primera aparició de llagostes ja s’havia deixat veure per les muntanyes de Prades i de l’Urgell,
procedents d’Aragó, i va ser el preludi d’allò que havia de venir. En
principi, no van causar més molèsties que les pròpies d’unes bandades
d’aquests insectes, però a la primavera de 1686 hi hagué una revifada
que va tenir greus conseqüències en la collita de cereals, oli i raïm
que va perjudicar principalment les terres de Lleida i de l’Urgell, i es
va anar escampant progressivament per altres terres del Principat. El
maig de 1687, la llagosta va tornar a estendre’s per la comarca de les
Garrigues, i el juny ja havia arribat a Flix i a Ascó.
22. Albert Virella i Bloda. El canvi de dinastia i la fragata de Vilanova (segles XVII i XVIII). Vilanova
i la Geltrú, 1995 (pàg. 11, 12, 16, 19, 20, 23 i 24).
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 6 9 - 1 4 2

117

Núria Raspall i Rovirosa, Les actes del comú i la participació dels Rovirosa en càrrecs públics...

Batlles i jurats de les diferents poblacions no cessaven de buscar-hi
remei, tot i que poc es podia fer davant d’una plaga d’aquesta magnitud. A Tarragona es demanava gent de les comarques per destruir la
llagosta. Anaven passant els dies i de la mateixa manera que n’havien
mort també en continuaven naixent. Es van haver d’extremar les precaucions entre la població per evitar malalties i contagis. El bestiar
rebutjava l’herba perquè era pudenta. En veure que la situació s’anava
agreujant, les autoritats van decidir posar preu a la caça de la llagosta
i reclutar el major nombre de persones possibles a canvi d’una remuneració. A mesura que la plaga anava avançant, el paisatge s’anava
transformant: el cereal era inexistent; els ceps, despullats de les seves
fulles; les alzines i els roures estaven completament pelats; els arbres
fruiters només conservaven l’escorça, i en llocs costaners el mar retornava a les platges milers de llagostes mortes que s’hi havien anat
llançant. En algunes ocasions, havia arribat a haver-n’hi més de trenta
centímetres de gruix i, per tant, una altra de les mesures que es va
haver de prendre va ser tancar les fonts, tapiar els pous per evitar que
hi caiguessin dins i contaminessin les aigües. La mortaldat infantil va
augmentar, probablement per l’hàbit que tenen els menuts d’endur-se
allò que toquen a la boca i potser perquè els seus budells no deurien
omplir-se de tot l’aliment que necessitaven.
En la reunió del Comú del 10 de juliol de 1687 a Barcelona, es va
acordar donar la quantitat de dos sous a totes les persones que portessin una quartera de llagostes mortes. No van passar gaire dies que
els seus habitants van ser posats a prova, ja que divendres, 25 de juliol, els insectes van arribar a la ciutat i van envair les cases penetrant
pels portals i finestres entre les vuit del matí i les tres de la tarda, quan
es van començar a retirar.
En arribar el març de 1688, la plaga tornà a revifar, i la població
es va afanyar a servir-se de qualsevol sistema per intentar posar fi a
aquesta devastació i, alhora, per procurar treure’n algun profit mone23. Pere Català i Roca. La plaga de la llagosta a Catalunya (1686-1688). Col·lecció «Episodis de la
Història», 264-265. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 1987 (pàg. 24).
24. Pere Català i Roca. La plaga de la llagosta a Catalunya (1686-1688). Col·lecció «Episodis de la
Història», 264-265. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 1987 (pàg. 39).
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tari i ajudar la malmesa economia després de tres anys d’aquesta invasió. Al Camp de Tarragona s’arribaren a pagar vuit sous per quartà.
Solivella, situada a la Conca de Barberà, a la província de Tarragona,
un dels llocs fortament afectats, es va muntar una operació especial
amb l’ajuda d’un bon nombre d’habitants de les poblacions veïnes.
De Montblanc hi van participar més de dos-cents homes; de Blancafort, entre cinc-cents i sis-cents homes; s’hi afegiren Pira, Ollers,
Barberà, Cabra, Sarral, d’on van sortir dues lleves o tres, que s’emportaren la palma amb la captura de més de mil quarteres de llagostes.
Finalment, a Solivella es van recollir més de cinc mil quarteres. El
cost total d’aquesta operació es va xifrar en una mica més de dues mil
lliures pels seixanta mil quartans de llagosta capturats. Però les pluges torrencials de la primavera de 1688, que van provocar nombroses
inundacions, i els intensos freds del mes de març van interrompre la
reproducció de les llagostes, i tot just a començaments d’estiu, per
Sant Pere, pràcticament ja no n’hi quedava cap rastre. De la mateixa
manera que havien arribat se’n van anar.
Si bé el problema de la plaga va quedar resolt el mes de juny,
quan encara no havia finalitzat, la població es va trobar amb un altre
problema: la Revolta dels Barretines o dels Gorretes que es va iniciar
l’abril de 1687 i que va finalitzar dos anys més tard. La població va
tornar a protestar en contra de l’obligatorietat de subministrar allotjament a les tropes del rei Carles II de Castella com a conseqüència de
les guerres que s’anaven fent cròniques entre la monarquia castellana
i França, i contra l’establiment d’impostos sobre la població per finançar aquestes lluites, mentre les classes privilegiades quedaven exemptes de contribuir-hi. El punt d’inici va ser la població de Centelles,
des d’on va anar estenent-se a d’altres indrets com el Vallès, l’Anoia,
el Penedès, el Camp de Tarragona, el Bages, la Segarra i l’Urgell. Les
classes benestants, com els cavallers, ciutadans honrats i familiars del
Sant Ofici, es van limitar a mantenir-se en un segon pla, ja que ells, per
la seva condició social privilegiada, no estaven sotmesos a contribuir
ni econòmicament ni cedint la casa seva perquè s’hi instal·lés l’exèrcit,
25. Pere Català i Roca. La plaga de la llagosta a Catalunya (1686-1688). Col·lecció «Episodis de la
Història», 264-265. Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 1987 (pàg. 55-56).
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ni havien de mantenir-los, ja que només tenien el deure d’acollir els
oficials i el personal al seu servei.
Finalment, el 1688 els revoltats van aconseguir una disminució de
les despeses militars imposades. De totes maneres, aquestes millores no
van prosperar, ja que es van quedar convertides en un parèntesi entre
l’actual revolta i la Guerra dels Nou Anys, iniciada el 24 de setembre de
1688, just quan els aldarulls s’estaven donant per acabats. Aquest cop,
però, el govern de Catalunya, potser reconsiderant l’experiència i els
resultats que havien aconseguit en la relativament recent Guerra dels
Segadors, van restar fidels a la monarquia del rei Carles, mentre que
Barcelona i el conjunt de les grans ciutats se’n van mantenir al marge.
Aquesta guerra va finalitzar el 20 de setembre de 1697. Les aigües van
anar tornant a la calma, tret d’alguns brots intermitents.
D’acord amb el privilegi que el rei Carles ii va concedir el 20 d’agost
de 1681 a Calafell per poder elegir i votar cada tres anys tres persones
per escrutini per constituir la terna de batlle, el dimecres 17 de gener
de 1685, el consell va procedir a la votació de diferents persones, tres
de les quals van aconseguir més vots: Pere Joan Rovirosa Escofet,
Miquel Totosaus i Bernat Huguer, pagesos de Calafell. Finalment, el
dimarts 6 de març, el batlle sortint, Antoni Vandrells, li passa la vara a
Pere Joan Rovirosa Escofet.
El dilluns 17 de novembre de 1687, Pere Joan Rovirosa Escofet,
que seguia exercint el càrrec de batlle, acudeix a la rectoria i nomena
procurador el seu nebot Josep Ferrer, de Vilafranca del Penedès, encara que no assisteix a l’acte, i el faculta perquè vagi a Barcelona en
nom seu per presentar els comptes de la institució que representa al
racional, o a qualsevol altre oficial reial a qui se li hagi donat la potestat per a aquest efecte. El racional, o mestre racional, era la persona
encarregada de rebre i comprovar els comptes de la casa reial, o de
qualsevol altra institució o administració, amb unes funcions similars
a les d’un tresorer.

26. AHAT. Manual notarial número 43, capsa 3. Del 5-10-1682 al 14-11-1706, (pàg. 85rv).
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De la mateixa manera que els seus avantpassats van exercir diferents càrrecs representatius dins del Comú, ara li va correspondre
ser-ne al seu fill, Ramon Rovirosa Gener. El trobem a l’acta del consell
celebrat divendres 30 de desembre de 1689, amb Cosme Manyer com
a batlle, els jurats Ramon Borrell i Antoni Vandrells, amb el càrrec de
sotsbatlle durant aquell any, i Ramon Rovirosa Gener com a membre
del consell.
Durant aquella junta es va autoritzar al sotsbatlle Antoni Vandrells
per poder donar el donatiu «voluntari» que se’ls demanava al noble
Joan de Lanuça i d’Oms, comte de Plasència, diputat militar del Principat de Catalunya durant aquell trienni, a fi i efecte de contribuir al
manteniment de la cavalleria que sa majestat tenia per a la defensa i
custòdia del Principat. Per això, es confereixen poders a Antoni Vandrells per acordar la quantitat del donatiu que s’hagués de donar
al noble senyor diputat, i concretar la persona, la manera i el lloc
on s’haguessin de dipositar els diners. En compliment de l’obligació
d’aquest donatiu «voluntari», tots els béns de la universitat van ser
posats com a aval.
Al consell convocat el dimecres 17 de gener de 1691 amb Cosme
Manyer com a batlle sortint, i els jurats d’aquell any Antoni Vandrells,
Magí Papiol i Macià Manyer, amb l’assistència de la majoria dels caps
de casa de la universitat, tal com consta en acta, van procedir a la votació dels tres membres que formarien la terna per a l’elecció de batlle.
Les tres persones que van obtenir més suport per esdevenir el proper
batlle de Calafell foren Ramon Rovirosa Gener, Miquel Totosaus i
Joan Nin, tots ells pagesos del terme. L’elecció del càrrec va recaure
en Joan Nin, de la Graiera. El nomenament va tenir lloc a la plaça de
la vila el diumenge 22 d’abril. De totes maneres, Joan Nin no va poder
concloure el càrrec fins al final del mandat, ja que, quan faltava un
mes per complir els dos anys com a batlle, va morir el divendres 13
de març de 1693. Fou sepultat l’endemà per mossèn Miquel Marrugat,
rector de la Santa Creu de Calafell, acompanyat de cinc rectors de
27. AHAT. Manual notarial número 43, capsa 3. Del 5-10-1682 al 14-11-1706 (pàgines 197v i rv).
28. AHAT. Manual notarial número 43, capsa 3. Del 5-10-1682 al 14-11-1706 (pàgines 201v i rv).
29. AHAT. Manual notarial número 43, capsa 3. Del 5-10-1682 al 14-11-1706 (pàgines 203rv i 204v).
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fora de la parròquia. El dilluns 23 de març de 1693, el consell es torna
a reunir, presidit aquest cop per Mateu Romeu de Montpeó, batlle
interí, acompanyat per Josep Llagostera i Ramon Vidal, jurats segon
i tercer. Aquesta vegada, la terna resultant va estar formada altre cop
per Ramon Rovirosa Gener, Pau Borrell i Rafael Olià.
Guerra de successió (1701-1714)
Es dona inici a un nou segle i res millor per començar-lo que amb l’esclat d’una altra guerra que seria coneguda com la Guerra de Successió
o de les Dues Corones.
Carles ii de Castella, el darrer Habsburg, mort sense descendència
l’1 de novembre de 1700, va deixar com a successor en el seu últim
testament, a Felip, duc d’Anjou, fill del delfí Lluís de França i de la
princesa Marianna de Baviera i, per tant, net del rei Lluís XIV de França, conegut amb el sobrenom del Rei Sol. Aquell mateix any va ser
coronat com a Felip V de Castella i l’any següent, el 1701, IV d’Aragó.
Aquest fet va desfermar les disputes pel tron d’Espanya de la casa
d’Àustria, ja que es considerava legítimament amb dret per reclamar
la corona espanyola. L’arxiduc Carles, nascut a Viena l’1 d’octubre
de 1685, segon fill de Leopold I d’Àustria i d’Elionor del PalatinatNeuburg, va buscar suport per a la seva causa entre les cases reials
europees i el va trobar en les d’Anglaterra, Holanda i Portugal en front
de l’aliança que havien format Espanya i França i que, finalment, va
desembocar en la Guerra de Successió espanyola.
El diumenge 30 de setembre de 1703, ja a les primeries de la Guerra de Successió, es reuneix el consell del Comú de Calafell amb els
principals càrrecs els quals estaven ocupats per Josep Llagostera, com
a batlle, Josep Safora i Miquel Manyer, com a jurats, i Josep Rovirosa
Romagosa —fill de Ramon Rovirosa Gener, ja integrat dins del Comú—,
en el càrrec d’obrer. La funció de l’obrer era la de l’administració de
l’obra d’una església, d’una confraria o d’una altra institució religiosa
30. AHAT. Manual notarial, referència 320. Del 1680 al 1701 (pàgina 191v).
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o benèfica, però també feia referència a la figura del funcionari encarregat de dirigir i administrar les obres públiques. Aquell dia, es
decideix l’arrendament del trull propietat de l’església, i s’estableixen
les condicions que hauran de regir i respectar tant l’arrendador com
aquelles persones que n’hagin de fer ús. L’arrendador estarà obligat
a subministrar coladors en bon estat per colar l’oli, i dues pales de
qualitat per desfer les olives. També s’haurà d’encarregar de donar les
tandes per a l’accés al trull, que s’establiran, invariablement, en funció
al braç que ocupi l’usuari de la manera establerta.
Abans de continuar amb la normativa d’ús, seria convenient aclarir què representava cada braç, ja que feia referència a les diferents
classes socials o estaments en què es dividia la població. Bàsicament,
la població es dividia en tres grups: dos de privilegiats, compost pels
nobles i els eclesiàstics, i un de popular, que no gaudia de cap privilegi. Els dos primers grups estaven integrats per l’estament eclesiàstic i
el militar, i en aquest últim formaven part l’alta noblesa —els nobles i
els cavallers—, a la qual el rei li havia atorgat títols. Dins de la noblesa
també es diferenciaven tres grups: la noblesa amb possessió de títols,
la noblesa aristocràtica i la petita noblesa; tots ells, però, tenien en
comú que estaven exempts de pagar impostos, de la mateixa manera
que també ho estaven l’Església i els militars. El grup de la noblesa
era senyora de vassalls.
El darrer grup, el popular, reunia els ciutadans juntament amb els
burgesos honrats; els doctors en Dret i els doctors en Medicina; els
mercaders i grans comerciants; els artistes, i els artistes de les arts
liberals, que aglutinava els notaris, els apotecaris o els cirurgians, que
s’agrupaven en col·legis; els menestrals, que formaven part de les
confraries i els gremis, i, finalment, la pagesia, que estava unida a la
universitat, entitat que es va formar per defensar els interessos dels
pagesos davant del senyor.
En el cas concret d’aquest document d’arrendament del trull, quan
s’indica que l’arrendador s’haurà d’encarregar de donar les tandes per
a l’accés al trull en funció del braç, es refereix a les diferents classes
socials existents entre la pagesia en relació tant amb el volum de
terres que gestiona com amb les que té en propietat. Aquesta divisió
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comprenia la pagesia benestant, constituïda pels propietaris i els emfiteutes de vell origen; la pagesia mitjana, amb suficient quantitat de
terra per satisfer les necessitats familiars, i la petita pagesia, formada
pels masovers, els rabassaires, els mossos de mas i els jornalers.
Continuant amb el sistema de tandes per utilitzar el trull, es va estipular que el primer torn seria per a aquelles persones que componien
el braç major, les quals disposarien de quatre dies per a la mòlta de les
olives. El braç mitjà tindria tres dies i al braç menut se li adjudicaven
dos dies, i se’ls autoritzava que poguessin desfer les olives tant de dia
com de nit durant els dies que els corresponguessin, amb la possibilitat que aquelles persones que els toqués el torn i no volguessin desfer
durant la nit, s’atorgaria plena llibertat a l’arrendador perquè pogués
moldre qui estigués disposat a fer-ho de nit, a condició que l’endemà
al matí deixés el trull llest i preparat, amb l’obligació d’haver de desfer
tres quilmades diàries —quantitat d’oliva mòlta premsada, equivalent
a tres quartans i mig, mesura que variava segons el lloc, i que a Tarragona representaven 5,90 litres.
De totes maneres, es donava llibertat per moldre les olives allà on
cadascú volgués, però aquells que fessin ús del molí, en haver acabat
de moldre-les, no podrien vendre l’oli a ningú. Es facultava el batlle,
a instàncies dels jurats i de l’obrer, perquè, cada cop que s’infringís
la normativa, imposés una multa de tres lliures, dues de les quals es
destinaran a l’església, i una a la universitat. També caldria tenir cura
de mantenir la picada de la mòlta neta d’espigues, plomes i plomalls,
a fi d’evitar que el producte resultant pogués contaminar-se. Aquest
arrendament era aplicable a tot l’oli que es produís a les basses del
trull, de la mateixa manera que tota la cendra que es necessités es
faria a la fornal existent.
El contracte d’arrendament es va fer a favor de Josep Basea, candeler
de cera de Vilanova de Cubelles —Vilanova i la Geltrú—, per valor de
cent-vuitanta quartans d’oli, amb la condició que l’oli fos de qualitat a
criteri dels jurats i de l’obrer, és a dir, que la meitat d’oli procedís de les
31. Vicente Moreno Cullell, «L’organització social catalana a l’època moderna». Sàpiens, 26 de novembre de 2010. Historiador.
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bases, i l’altra meitat que fos d’olives. Finalment, el contracte entraria
en vigor a partir de dimarts 25 de setembre d’aquell any i l’oli s’hauria
de rebre a mitjans de març i d’entregar directament als jurats i a l’obrer.
Josep Basea presenta com a garants Cristòfol Martí, pagès i masover
de la casa de Segur, i Josep Pedro, corder de Vilanova de Cubelles, els
quals, tant junts com per separat, posen les seves propietats com a aval.
El 22 d’octubre de 1705, l’arxiduc Carles arriba a Barcelona, s’instal·
la al palau reial nou, a l’actual Pla del Palau, el 7 de novembre jura
les constitucions catalanes i és proclamat rei amb el nom de Carles
iii de Habsburg. Felip de Borbó rebé el suport majoritari de Castella,
mentre que els territoris que formaven part de la Corona d’Aragó es
decantaren per la casa d’Àustria. En el moment de l’inici del primer
setge a la ciutat de Barcelona, l’any 1706, tots dos monarques eren
molt joves, Carles tenia 21 anys i Felip 23.
Posteriorment, el 10 de març de 1706, el rei Carles va adreçar un
escrit a tots els generals en que els urgia a accelerar els treballs de
reparació de les fortificacions i els atorgava poders per introduir les
milícies del país i, si calia, afegir-hi el sometent format per homes
majors de 14 anys.
El 20 de març, dirigeix una carta a la població de Barcelona exhortant-los a prendre les armes i quedar-se dins de la ciutat per defensar-la. Tot plegat representava que caldria proveir les arques dels
ingressos necessaris per fer front a aquestes enormes despeses. Amb
aquest objectiu van arribar a Tarragona tres navilis de guerra anglesos
provinents de Gènova i Liorna carregats amb 90.000 doblons. Alguns
ciutadans van fer aportacions voluntàries lliurant objectes de plata a
la casa de la moneda. A continuació, el rei va enviar fora de Barcelona el seu ambaixador, Mitford Crowe, diplomàtic anglès encarregat
d’afavorir la causa del rei Carles entre els catalans, amb la missió de
proveir-se d’aliments i munició i d’animar els pobles del partit de Vilafranca del Penedès, Tarragona i Tortosa.
Durant aquell període, a Calafell, Ramon Rovirosa Gener, continuava la trajectòria política que havia iniciat ja feia uns quants anys, i
el consell que va tenir lloc el 21 de febrer de 1706 recull l’últim acte
que fa com a batlle sortint i entrega la vara al nou batlle escollit de la
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terna, Cosme Manyer, de la Graiera, el qual havia estat nomenat uns
dies abans, el dijous 11 de febrer, per sa majestat.
En canvi, a Cubelles seguien rebent ordres per a l’enviament de
gent per al sometent, tal com queda recollit a l’acta del 28 de març de
1706 on es pot llegir com mitjançant: «...la carta o ordre rebuda del
veguer de Vilafranca per fer gent pel sometent per al servei de sa Majestat que Déu guarde y s·es concordat que vuy a 28 de mars del any
1706 y les persones han de ser set homens».
En el paràgraf següent s’indica: «Ses proposat pels Senyors Jurats
y Savi Consell que se done per quiscuna persona voldra anar al dit
sometent se li done cada dia vuit sous de socorro y si dits homens
no troben ab voluntat se hagin de traurer donantli lo dit socorro
demunt dit y a prevalgut que si, vuy als 28 de mars de 1706». «Ses
proposat los Senyors Jurats y Savi Consell que si acas los dits homens
se han de traurer a rodolins que si abien dos persones de una casa no
haja de anar sinó la una persona anirà en dita extracció, vuy als 28 de
mars del any 1706».
Un d’aquests primers set homes de Cubelles que es van enviar a
Barcelona per defensar-la del setge va ser un avantpassat dels Rovirosa que descendim de Rocacrespa, en Guillem Rovirosa, fill de Jaume
Rovirosa i de Francesca de la casa del frare, nom amb el qual s’identificaven, des de finals del segle XV, els membres que habitaven en la
que es creu que és la casa més antiga de les cinc que conformaven la
quadra de Rocacrespa, denominació que prové del monjo Bernat de
Rocacrespa, on va néixer, paborde del Penedès en el monestir de Sant
Cugat del Vallès.
Es desconeix el dia exacte que Guillem Rovirosa i la resta dels sis
homes sortejats van sortir de Cubelles. Probablement, deurien anar
cap a Vilafranca del Penedès per reunir-se amb la resta de les persones que deurien formar part del sometent per dirigir-se tots junts cap
a Barcelona. S’estaven vivint els dies previs al primer atac de la ciutat.
A partir d’aquell moment, el moviment de tropes va ser constant i en
estat de màxima alerta a l’espera de qualsevol atac imminent.
32. AHAT. Manual notarial número 23, capsa 3. De 1699 a 1717.
33. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
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El 2 d’abril de 1706, a les 11 del matí es comença a veure a Sant Andreu l’exèrcit provinent de França que el rei Lluis XIV havia enviat en
ajut del seu net, mentre que el provinent de la part d’Espanya arriba
prop de Sarrià.
L’exèrcit del
rei Felip arriba a les portes
de Barcelona el
3 d’abril i, dos
dies més tard,
comencen a desembarcar
els
materials
necessaris per a la
lluita i la subsistència d’un exèrcit de 30.000
soldats. La cavalleria superava els 4.000 cavalls, la majoria
d’ells francesos
i estrangers. Per
part de les tropes austriacistes,
a la matinada
del dia 5, van
entrar al port les
fragates de Mataró, Vilanova,
Sitges i Vinaròs.
Acta municipal de Cubelles, 28 de març de 1706, (Arxiu Parroquial
El 8 d’abril
de Cubelles).
comença l’atac.
S’estima que els assetjats van perdre 60 homes, i just aquest dia, el
primer de la batalla, cau malferit Guillem Rovirosa. Va ser traslladat
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a l’hospital de la Santa Creu —actual seu de la Biblioteca de Catalunya—, concretament a la quadra de Santa Maria. Aquell dia es van
produir nombroses baixes entre ferits i morts. Apareix el seu ingrés
en el llibre de paisans de l’hospital —ja que no es tractava d’un soldat
sinó d’un civil— i, juntament amb ell, hi ha registrades onze persones
més, ja fossin per malaltia o ferits en batalla. En el llibre de registres
de soldats d’aquell mateix dia apareixen els ingressos de quaranta
ferits més originaris de diverses poblacions de Catalunya i d’Itàlia,
principalment de Nàpols i de Calàbria.
El dia 14, els jurats del consistori de Cubelles es van tornar a reunir
per tractar d’un nou reclutament que se’ls demanava: «Ses proposat
per lo servei de sa Majestat que Deu guarde que ames dels homens
tenen al sometent se fas en vint homens mes per dit servey y ha prevalgut que si, vuy als 14 de abril 1706».
M’imagino que, un cop mort, en Guillem deuria ser portat al dipòsit de cadàvers, que estava situat dins del recinte de l’hospital, que era
conegut amb el nom d’«el corralet», a l’espera de donar-li sepultura
potser dins del fossar del mateix hospital, però, malgrat el meu afany
per intentar saber on va estar enterrat durant els 35 dies que va passar
des de la seva mort el 26 d’abril fins que va rebre sepultura definitiva
a Cubelles l’1 de juliol, no ha estat possible. A l’arxiu de l’hospital
solament es poden trobar els llibres d’entrades de malalts amb les
respectives anotacions al marge dret del dia que es produí l’òbit. Però,
en el cas de Guillem, al cap d’uns 32 o 33 dies d’haver expirat va ser
exhumat per fer el camí de tornada a casa, a Cubelles. La lluita particular d’en Guillem Rovirosa havia acabat, ja reposava, però la lluita
per salvar la ciutat i la vida de tota la gent de Catalunya continuava.
L’òbit va tenir lloc l’1 de juliol d’aquell any de 1706. Se li feren les
34. Arxiu històric de l’Hospital de la Santa Creu, 1705-1707, núm. 5139, topogràfic BC AH 135. A
partir d’aquest treball de recerca apareix al peu de la pàgina del full, en l’apartat de comentaris, la ressenya següent: «En el full 271v apareix Guillem Rovirosa, de Cubelles, ferit el 8-4-1706, en el primer setge
de la ciutat. Morí el 26-4 i fou enterrat a Cubelles l’1 de juliol. Membre dels Rovirosa de la quadra de
Rocacrespa. Fill de Jaume, dit lo frare, i de Francisca. Formà part del grup de 7 persones enviades en el
sometent, segons acta municipal de 28 març, seguint instruccions del veguer de Vilafranca del Penedès,
per ordre reial. Més informació: La Nissaga dels Rovirosa: Un viatge pel Penedès, 1461-2011.
35. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles
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Llibre de registres d’ingressos hospitalaris: Guillem Rovirosa, entrada 8 d’abril
1706, defunció 26 d’abril, (el quart de la llista). Arxiu Històric de la Biblioteca
de Catalunya.
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honres funeràries de cos present, novena i cap d’any. Assistiren a dites funeràries el reverend de Vilanova, Josep Reverter i el vicari. Hi
hagueren set candeles.
L’1 de gener de 1707, el batlle de Cubelles, en una nova reunió,
amb l’assistència de trenta-quatre jurats, entre els quals hi figura Jaume Rovirosa i la resta dels membres del consell, tracten d’un tema
relacionat amb l’enviament de soldats:
«Vuy dia tras dit ses an passat les veus de la proposicio de la que a
fetes lo senyor Jurat y se an resolt de fer dos soldats per lo servei de
sa Majestat que Deu guarde».

La demanda per proveir l’exèrcit de soldats no s’atura, i el 22 de
juliol d’aquell any el consistori es torna a reunir convocats per Nofre
Guardiola, jurat Major de Vilanova, lloctinent i batlle de Vilanova de
Cubelles i la Geltrú i de les seves quadres —Gallifa, Rocacrespa, Cunit
i Segur—, acompanyat de trenta-nou jurats, entre els quals hi figuren
Isidre i Jaume Rovirosa, per tractar de quina manera es repartirien
les despeses dels soldats que se’ls tornava a demanar. El text és el
següent:
«Ab lo consell tras dit se·s proposat que se fes un tall per pagar los soldats que se son consertats ab lo senyor Coronel que abita a Vilafranca
y per a fer dit tall se an allegit les persones seguens: per lo tall Major
an enomenat la persona de Jaume Ivern, per lo bras segon la persona
de Joseph Lleo, per ma tersa a Ramon March, per ma+ Joseph Pedro
y per a fer dit tall an passat los vots y a prevalgut que si. Per aplegar dit
tall an allegit la persona de Isidro Rovirosa, Joseph Borrell, Bertomeu
Gasso, Joan Cona y passats los vots han prevalgut que si».

Els temes relacionats amb la guerra continuen, i queden reflectits a
l’acta de 24 de setembre de 1709 quan els jurats de la vila de Cubelles
36. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
37. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
38. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
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i el consell es tornen a reunir. Entre els vint-i-cinc jurats congregats hi
figuren Isidre i Gabriel Rovirosa. Es procedeix a exposar el següent:
«Dit dia ha proposat lo Senyor Jurat que tenia una carta del veguer de
Vilafranca que demanaven sometent per anar al camp de Tarragona

Acta municipal de 22 de juliol de 1707 acordant la paga dels soldats. Arxiu Parroquial de
Cubelles.

y se ha resolt lo consell que y anasen 8 homens y que se·ls donas de
socorro 8 sous y 2 diners de paga cada dia per cada homa y si non trobaven de voluntaris que se traguen a rodolins, y se·ls dona llibertat als
Srs. Jurats que busquen dit numero de gent per lo preu que pugan».

La mort prematura el 17 d’abril de 1711 de l’emperador d’Àustria
Josep I, a l’edat de 32 anys, va fer que la corona recaigués sobre el
seu germà Carles III d’Espanya, el qual es convertí d’aquesta manera
en el nou emperador del Sacre Imperi Romanogermànic, els regnes
39. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
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de Bohèmia, Hongria i l’arxiducat d’Àustria, amb el nom de Carles VI.
El rei va tornar al seu país d’origen i deixà la seva esposa, Elisabet de
Brunswick, com a virreina a Barcelona.
Ja amb el rei Carles fora de Catalunya i la seva esposa en representació seva, de nou els jurats i els consellers de Cubelles es reuneixen
a la casa de la vila l’1 de maig de 1712. Entre els jurats hi figuren, de
nou, Gabriel i Jaume Rovirosa.
«Dit dia fou proposat lo Senyor Jurat una carta del Illtm Sr. Marques de Rialp secretari de estat de sa majestat junt ab copia de una
Real Orde de sa Majestat la Sra. Emperadriu que Deu guarde, per lo
afecte de bagatges per la pròxima companya que han de fer los pobles per lo serveys de sa Majestat de data 27 de abril de dit any com
consta en lo arxiu de dita vila, y la copia del Real Orde es de data de
25 de abril de 1712, y ha resolt lo Savi Consell se envias llista de sis
cavalcadures, y que per ditas cosas se ha fet síndic nou a la persona
de Barthomeu Vilella pages de dita vila, dit dia en poder del Discret
Ramon Marti, notari public de Vilanova».
Efectivament, Ramon Martí, notari de Vilanova i la Geltrú, havia
aixecat acta el 17 i 21 d’abril de 1712, nomenant síndics a Bartomeu
Vilella, de la vila de Cubelles, i a Jaume Rovirosa, de Rocacrespa, el
17, i a Francisco Janer, de la quadra de Cunit, el 21.
Els conflictes entre Castella i el Principat cada cop van prenent
més embranzida, i a finals d’aquell any, el 20 de novembre: «se son
ajuntats y congregats los Srs. Jurats y Savi consell al toc de campana
com de costum...» comptant també amb l’assistència de Gabriel Rovirosa. Aquest cop, però, no es demana que la població contribueixi en
l’aportació de més homes per a la defensa del setge sinó per ajudar al
transport de tropes:
«Dit dia han proposat los Srs. Jurats que per carta rebuda del Sr. Governador de Cathalunya per los transports dels soldats tant malalts
com bons, y equipatges de las tropes angleses de Vilanova a Badalona
40. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
41. Arxiu Comarcal del Garraf, Vilanova i la Geltrú.
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y ha resolt se fassa ab lo modo seguent, se envie un home a Barcelona
a conferirse ab Isidro Rovirosa, síndic de dita vila per a que se veja ab
lo dit Sr. Governador per a veurer lo que han de pagar dits comuns».

No va poder acabar-se l’any sense que tornessin a demanar a la
població de Cubelles més reforços humans i materials. Així ho podem
llegir en la nova acta del Comú que va tornar a reunir-se l’últim dia de
l’any 1712, i es va iniciar amb la lectura d’una carta enviada pel veguer
de Vilafranca del Penedès «per ordre de D. Salvador de Baldrich [i
Saragossa, doctor en dret] del consell de sa Majestat, que Déu guardi
per mandato de la Sra. Emperatriu i Reyna nostra senyora (que Deu
guarde) ab assistencia de les personas següents: «Jauma Ivern Jurat
Major, Pera Estape Jurat, Joan Ramon Jurat, tots en lo present any,
Isidro Rovirosa, Felis Roig, Joseph Roig, Joseph Almirall, Gabriel Rovirosa, Joseph Vandrells, Jauma Syrvent, Joan Safons, Isidro Gasso,
Jauma Roig, Joan Cona, Isidro Vila, Joan Pedro, Jaume Puig, Pera
Escardo, Miquel Farre, Joseph Marques, Joan Gines, Francesc Syrvent,
Joan Syrvent, Jauma Avinyo, Ramon Cruxent, Pau Sole, Llorens Escarre, Josep Lleo, Toni Granell, Jauma Serra, Francesc Serra».
«Dit dia ha resolt lo Concell se fessen deu homens de somatent y tres
matxos per transportar las provisions ahont sian menester, ço es a saber, los deu homens y tres matxos per tot lo Comu de la vila y quadres
lo tocant a cada un per part».

Començava l’any 1713 i no es veia el final de la guerra. Tant la població com els exèrcits d’ambdós bàndols estaven esgotats. Les economies privades i les arques reials i municipals estaven buides i no
es veia una solució a curt termini, però l’11 d’abril de 1713 es firma
el Tractat d’Utrecht, que reconeix Felip V com a rei a canvi de la seva
renúncia als drets successoris a França i a totes les possessions d’Europa, que van quedar en mans dels Àustria, la qual cosa suposà la
42. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
43. Arxiu parroquial de Santa Maria de Cubelles.
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pèrdua dels territoris de Gibraltar i l’illa de Menorca, que van passar
sota el domini anglès. Consegüentment, la Corona d’Aragó perdia la
seva sobirania en passar sota el domini de la Corona de Castella.
Si bé amb la posterior firma del Tractat de Rastatt entre Àustria i
França, el 6 de març de 1714, en ratificar el Tractat d’Utrecht, es dona
per finalitzada la Guerra de Successió espanyola, les desavinences entre
Catalunya i la resta d’Espanya persisteixen i la lluita armada va continuar. Tot i que la casa d’Àustria no va reconèixer el tractat i malgrat que el
rei Carles fa patent el seu suport als catalans, Catalunya va ser abandonada i lliurada a mans de Felip V, qui mai no va amagar el seu propòsit
d’abolir les constitucions catalanes i posar fi a l’Estat català.
Finalment, a la matinada de l’11 de setembre de 1714, a dos quarts
de cinc, comença l’atac final. Un exèrcit format per 26.000 homes entren per diferents punts de la ciutat de Barcelona, principalment pel
baluard de Santa Clara i el Portal Nou, i envesteixen el tram de la
muralla, que ja estava molt castigat i s’estenia al llarg de 300 metres. A
les set del matí, la muralla ja té un esvoranc de 100 metres, el qual se’l
coneixeria amb el nom de la bretxa reial, per on penetra l’exèrcit borbònic. Els combats continuen, el Govern català decideix parlamentar
i s’arriba a la decisió de capitular. Era la fi de l’Estat català i de tot el
que això representava. Darrera la caiguda de Barcelona, el dia 18 capitula Cardona, últim reducte de la resistència catalana.
Acabava de començar una nova etapa, tant per a Catalunya com
per a la seva població. La Guerra de Successió ja havia finalitzat amb
la victòria de Felip V com a rei de les Espanyes. Ramon Rovirosa Gener, de Calafell, seguia en vida, però sembla que ja havia donat per
finalitzada l’etapa com a membre del Comú. Així doncs, el dimecres
21 d’agost de 1715, el seu fill Josep Rovirosa Romagosa, com a batlle
de Calafell, acompanyat de Joan Romeu, de Monpeó, Francesc Soler i
Cosme Manyer, pagesos de Calafell, jurats durant aquell any, seguint
les noves normes que se’ls exigia, emeten un certificat on s’acredita
el nombre de cases habitades i el de mules, matxos, bous, moltons,
d’ovelles, cabres i crestons —castrats, mascle de cavall—. En total les
cases sumen cinquanta-quatre; entre les mules i els matxos, nou; de
bestiari de diferents ramats com el de les ovelles, més un altre ramat
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de cabres, arriben als quatre-cents vint-i-cinc caps, i entre els bous i
les vaques, fan seixanta-quatre caps.
Aquest recompte de les cases habitades i els ramats que se’ls va
demanar va ser la preparació de la nova legislació que s’implantaria
a partir de la publicació del Decret de Nova Planta el 16 de gener
de 1716. El resultat final de la guerra va representar l’extinció de la
monarquia del casal d’Àustria, amb la mort de l’últim monarca de la
dinastia dels Habsburg, Carles ii l’Embruixat, que va donar pas a la
casa i a la dinastia dels Borbons, amb Felip V.
El nou monarca
va emprendre una
reforma radical de
l’estructura política
anterior i la va convertir en una de nova
basada en la centralització i militarització de l’Administració. A partir d’aquell
moment, la Reial Audiència de Catalunya
adoptava el model
castellà i passaria a
ser presidida pel capità general, que representava la màxima
autoritat civil i militar. Aquest decret no
va ser l’únic que es
va firmar, sinó que,
a mesura que s’anava
consolidant el poder
Primer full del certificat del recompte de cases i bestiar de
de les diferents regiCalafell, dimecres 21 d’agost de 1715.
ons, s’anaven refor44. AHAT. Manual notarial 1697-1717, capsa 3, número 21-1.
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mant i ajustant les condicions. En el cas de la Corona d’Aragó, els
primers que van entrar en vigor van ser València i Aragó, i, posteriorment, Catalunya i Mallorca.
Una de les mesures que va afectar més directament la població va
ser la creació d’un impost que apareix reflectit amb diferents noms.
Catalunya és l’únic lloc on se’l denomina «cadastre», mentre que a
València se l’anomena «l’equivalent», a Aragó, «contribució única» i
a Mallorca, «talla general», que és, precisament, tal com acostuma a
aparèixer en el llibre de comptes de la universitat de Calafell.
Es va decidir que a Aragó i a València es pagaria la mateixa quantitat per casa, mentre que a Catalunya i a Mallorca es va aplicar proporcionalment. En realitat, aquest impost no ens venia de nou, ja que
es tractava de l’equivalent de l’anomenat «donatiu» que les Corts Catalanes havien recaptat de forma extraordinària en temps de guerra.
Amb l’aplicació del cadastre, la càrrega fiscal que va haver de suportar
la gent es va veure multiplicada per més de vuit, una xifra realment
insostenible que es va considerar com un càstig de guerra. Van ser
tals les protestes i la desesperació de la gent per poder fer front als
impostos que se’ls exigia, que el segon any les mateixes autoritats van
rebaixar-la simbòlicament.
La figura civil del virrei va desaparèixer i va ser substituïda per
una de militar representada pel capità general. Es va abolir el sistema tradicional del nomenament dels càrrecs municipals pel sistema
d’insaculació o de sorteig, i van passar a ser nomenaments que havien
de ser ratificats pel rei. Les vegueries, juntament amb la figura del veguer, van desaparèixer per convertir-se en corregiments i corregidors,
respectivament. El Comú va passar a denominar-se «Ajuntament», i el
batlle es va convertir en alcalde.
El cadastre es dividia bàsicament en dos tipus: el reial i el personal. El reial gravava els béns immobles, i es va fer una divisió de
les terres en trenta-dues classes, en funció de la productivitat del
sòl. Les propietats de l’Església van continuar estant exemptes de
45. Arnau Cònsul, «Els decrets de Nova Planta en sis punts» (amb assessorament d’Agustí Alcoberro). Sàpiens, 15 de gener de 2019.
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pagar impostos. En canvi, el cadastre personal gravava les rendes
dels particulars. Es va estipular que els jornalers haguessin de pagar dues lliures i deu sous anuals, mentre que aquells que estaven
agremiats ho farien amb quatre lliures i deu sous. Això va comportar que s’hagués de fer una relació dels aspectes i detalls de la vida
econòmica, i la procedència de les fonts de riquesa, entre d’altres
dades que s’havien d’anotar en els formularis que es van repartir
per ser retornats un cop complimentats. El llibre de comptes de la
universitat de Calafell, que va de dimecres 12 de setembre de 1714
fins a divendres 29 de març de 1754, conté diversos assentaments en
aquest sentit. Si bé no sempre s’indiquen les quantitats que es recaptaven pel concepte de la talla, sí almenys la freqüència i les despeses
derivades dels desplaçaments per dur els diners a les poblacions que
se’ls indicava, com eren Tarragona, Cubelles, Vilafranca del Penedès
i l’actual Vilanova i la Geltrú.
La persona encarregada de portar els comptes de la universitat
anava variant i una part de les de l’any 1720 van anar a càrrec d’Isidre
Nin, de la Graiera. El 23 d’abril d’aquell any, va cobrar cinc sous de
dieta «per anar al Vendrell a cobrar el rebut de la talla», o els deu sous
de dieta de l’endemà per desplaçar-se a Vilanova «per ordre del senyor comandant». Quan encara no havia acabat l’any, va ser el regidor
Pere Pau Borrell qui es va fer càrrec dels pagaments, i va anotar els sis
sous que va pagar «a una partida de soldats que vingueren per la talla
del Vendrell», o els deu sous que va cobrar pel desplaçament que va
fer a Vilanova «complint ordres del comandant».
El 1722, l’encarregat d’aquestes finances va ser el regidor Francesc
Solé, que abona una lliura i dotze sous a Josep Nin, en concepte de
dues dietes pel desplaçament que va fer els dies 1 i 2 de juliol a Tarragona per portar els diners de la talla, la qual, en aquest cas, queda
anotada amb el nom de «donatiu». El dia 2, Francesc Solé també es va
desplaçar fins a Tarragona per pagar personalment el «cadastre», paraula que va utilitzar en l’anotació, d’acord amb la carta de pagament
que es va emetre per valor de seixanta-una lliures i setze sous, que va
entregar a l’ajudant major, el qual, en aquell moment, era el noble i
polític espanyol, Fernando Verdes Montenegro.
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Els dies 12 i 13 de juliol de 1722, és Francesc Solé qui cobra vuit
sous de dues dietes per complir el que se li demanava en les dues
cartes que havia rebut procedents de Tarragona. Una era per portar
els rebuts al corregidor major per la talla i l’altra per donar compte
de les persones i el bestiar que hi havia al terme a través d’un certificat similar al que va emetre Josep Rovirosa quan va ser alcalde el 21
d’agost de 1715. Un exemple de l’elaboració d’aquests formularis el
trobem anotat el dimecres 28 de juliol, quan Francesc Solé va cobrar
sis sous, pel viatge a Cubelles per demanar al mestre que li fes el formulari on havien de constar les persones, o els tres sous que va pagar
el dissabte 8 d’agost, per la carta que es va rebre de Tarragona en la
qual es requeria el pagament dels formularis.
D’altra banda, la universitat també es deuria veure forçada a tenir
despeses per a «fineses» a les autoritats. A les anotacions de 1722 corresponents al regidor Joan Romeu de Montpeó, el desembre d’aquell
any es van pagar els setze sous que van costar un parell de gallines
per obsequiar el comandant de Cubelles, o la lliura que va costar l’oli
per al lloctinent, o bé els dinou sous i cinc diners de les perdius que
es varen comprar a Pau Soler «per obsequiar el senyor marquès». Però
no tot era aviram, també apareix una anotació dels tres sous i sis diners que van costar dues dotzenes de sardines.
Efectivament, les despeses eren ben variades. Malgrat que la guerra
ja havia acabat, es continuava pagant el manteniment de soldats. Les
anotacions reflecteixen conceptes i moviments molt concrets de caire
bèl·lic. El 1718, es van pagar cinc sous a la persona que es va desplaçar
a Vilafranca del Penedès per portar els diners que els corresponia per
al manteniment dels soldats. El 2 de març de 1719, Isidre Nin, de la
Graiera, va haver de pagar ni més ni menys que cinquanta lliures per
l’allotjament del regiment de Flandes i altres seixanta-set lliures i deu
sous del dia 3, o bé el que es va haver de pagar al seu tinent, quantitat que és il·legible. En canvi, el 23 d’abril de 1720, es van pagar nou
lliures i dos sous per les persones que formaven part del sometent;
vuit sous a Rafael Huguer per les despeses que van ocasionar-li els
soldats —calculo que deuria ser la persona que tenia llogada la taverna
en aquell moment—, i dues lliures que se li van pagar a Josep Mestra
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per les compres que van dur a terme la gent del sometent, i que no
deurien pagar.
Altres anotacions de pagaments de l’any 1720 van correspondre a
Pere Pau Borrell, com els dos sous que es van donar a uns soldats que
van arribar a la població, més dos sous per les garrofes que es van endur, i altres dos sous «per uns altres que passaren», o les quatre lliures
que ell va cobrar corresponents a les dietes de cinc viatges que va fer
a Tarragona «per fer-nos prendre les armes». De les anotacions fetes
per Francesc Solé l’any 1722, el dissabte 27 de juny, es van pagar tres
lliures per l’estada de la cavalleria a la població. El dilluns 10 d’agost,
les despeses van ser de quinze sous pels deu quartans d’ordi que es
van donar per al manteniment dels cavalls, i el dijous 13 d’agost, tres
sous que se li van donar al nunci perquè fes la crida a la població per
agafar els desertors. El dimarts 22 de setembre, es va donar una lliura
i quatre sous a Pere Pau Vidal per unir-se al sometent, i una lliura i
tretze sous que es va donar pel mateix concepte a Miquel Ivern, el
divendres 6 de novembre.
El 1723, continuava el flux de tropes, tal com va deixar constància
Sebastià Miracle en l’anotació de dilluns 19 de juliol. Aquest cop, els
soldats van estar allotjats els dies 18 i 19 d’aquell mes, cosa que va
comportar una despesa d’una lliura i quatre sous, més els sis sous dels
sis quartans d’ordi per al cavall. A finals de 1723 i part de 1724, Isidre
Nin, de la Graiera, tornava a fer-se càrrec dels comptes. Va haver de
pagar sis lliures i sis sous en concepte de l’allotjament de les guàrdies espanyoles dels dies 5 al 8 de gener de 1724, més altres sis lliures
pel dels soldats que van agafar el relleu dels anteriors, del 9 al 12 de
gener. Aquell mes de gener va ser especialment actiu, ja que del 17 al
28 de gener van continuar els allotjaments dins de la població, aquest
cop amb un cost de vint lliures. L’aportació menys costosa va ser la
que es va fer a un soldat aquell mateix mes, a qui se li va donar un pa
d’un sou.
Els anys anaven transcorrent; havia començat el 1725, i malgrat que
ja feia onze anys del final de la guerra, els allotjaments continuaven
seguint. Aquest cop, els comptes van a càrrec de Rafael Huguer, que
comença el llibre el diumenge 25 de febrer, i hi anota les deu lliures
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que es paguen per les cinc quarteres d’ordi per als cavalls dels soldats
que tenien allotjats; una lliura i un sou que es va donar a l’oficial perquè passés de llarg; vuit lliures i setze sous que van costar els vuit dies
de l’estada dels soldats de cavalleria o les divuit lliures i vint-i-quatre
sous dels onze dies de la infanteria espanyola.
Tot plegat, es tracta d’un degoteig imparable, que representava una
sagnia per a la població que s’afegia a la devastació que comporta una
guerra, seguida de la misèria de la postguerra. És una llàstima que
els fets que acostumen a quedar registrats siguin aquells que comporten problemes, dolors, i patiments. Entre guerra i guerra, i entre
penúria i penúria, també deurien poder gaudir d’alguns moments de
felicitat. Suposo que quan una parella es casava, o quan es produïa el
naixement d’un fill, deurien representar vivències satisfactòries, però
aquests sentiments i sensacions no queden reflectís en els documents,
ens ho hem d’imaginar, però segur que els deurien conèixer i els
deuria alegrar l’existència ni que fos per un temps relativament curt
a l’espera de l’arribada d’una altra calamitat que tornés a trastornar
aquella curta treva.
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GENEALOGIA DE JOAQUIM RUYRA I OMS

Jordi M e s t r e s de la M e a n a*

resum
Es presenta la línia recta paterna i l’arbre de costats fins a la sisena generació de Joaquim Ruyra Oms Alzina O’Doyle Miralbell d’Aloy Hereu de Carles
Lacreu Morell Costa Gueran de Ferrer Prats Pla de Puig, insigne escriptor
gironí i un dels grans narradors catalans del segle XX.
Paraules clau: gironins il·lustres, patrilinealitat, arbre de rebesavis.
abstract
The paternal direct line and the six-generation ancestor chart of Joaquim
Ruyra Oms Alzina O’Doyle Miralbell d’Aloy Hereu de Carles Lacreu Morell
Costa Gueran de Ferrer Prats Pla de Puig is presented, renowned writer from
Girona and one of the great Catalan narrators of the 20th century.
Keywords: illustrious people from Girona, patrilineality, great-greatgrandparents tree.

J

oaquim Ruyra i Oms és reconegut com un dels grans escriptors
de la literatura catalana moderna [1-3]. Va néixer a Girona l’any
1858, ciutat on els seus pares, l’advocat Francesc Ruyra i Maria
Oms, naturals de Blanes, van establir la residència després de casar-se
el gener del mateix any. A Girona, Joaquim Ruyra hi passaria la seva
infantesa i adolescència al si d’una família ben situada econòmicament,
que li permetria adquirir una bona educació, socialment, que li aportaria coneixences influents i, culturalment, li cultivaria la sensibilitat
per la literatura [1-3].
*. Secció de Genealogia, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Email: jmestres@cmail.cat
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Els seus pares procedien tots dos de llinatges nobles. El llinatge
Ruyra d’Hostalric hauria assolit la noblesa de sang en la persona del
besavi patern, Francesc Ruyra i Lacreu, després d’acumular actes
positius de noblesa personal en les tres generacions anteriors [4]. El
llinatge Oms de Blanes gaudia del títol de Ciutadà Honrat de Barcelona
i el seu avi matern, Ignasi Oms i d’Aloy, rebria l’epítet de Magnífic pel
fet de ser descendent masculí directe de Joan Baptista Oms, qui l’any
1653 rebé el privilegi del rei Felip IV [4].
Aquest petit treball té com a objectiu recollir i ampliar la seva genealogia ascendent, publicada de manera incompleta i fragmentada en
diversos estudis anteriors [5-7]. A continuació es presenta, primer, la
seva línia recta paterna, documentada al detall, i seguidament, el seu
arbre de costats fins a la sisena generació. L’estudi permet establir la
procedència i estat social dels 32 primers cognoms de Joaquim Ruyra
i Oms. Com a eina biogràfica complementària, la genealogia ens aporta
una perspectiva privilegiada del context familiar que segurament influí
en el creixement i formació del futur escriptor gironí.
LÍNIA RECTA PATERNA
Es presenten les set generacions que separen el Magnífic Josep Ruyra
i Perellós, doctor en drets d’Hostalric, de Joaquim Ruyra i Oms, escriptor de Girona.
I. Magnífic JOSEP RUYRA I PERELLÓS, doctor en drets d’Hostalric; *c. 1680; =1r Paula Roig, 2n dp 22.1.1727 Francesca de Regàs,
de Calella, vídua de Francesc de Saleta.
Fill:
1. Francesc Ruyra i Roig, que segueix.
Dispensa de proclama entre el Magnífic Josep Ruyra i Perellós, vidu
(de Paula Roig), i Francesca de Regàs, vídua de Francesc de Saleta,
obtinguda el 22 de gener de 1727. Font: FamilySearch.
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Lo Mag[nifi]ch Joseph Ruyra y Perellós en la vila de Hostalrrich populat
viudo vol casar ab Da. Fran[cis]ca de Saleta ÿ Regàs viuda deixada de D.
Fran[cis]co Saleta q[ondam]o en la vila de Calella populat.

II. Magnífic FRANCESC RUYRA I ROIG, doctor en drets; *Hostalric
c. 1715; = 1r dp 7.2.1737 Maria Arquer i Balís, d’Arenys de Mar, filla del
Magnífic Gabriel Arquer CHB i de Maria Agnès Balís, 2n dp 26.11.1737
Antònia Miralbell i Esteve, de Blanes, filla del Magnífic Valeri Miralbell
CHB, de Blanes, i d’Isabel Esteve, d’Arenys de Mar.
Fill:
1. Joaquim Ruyra i Miralbell, que segueix.
Dispenses de proclama entre el Magnífic Francesc Ruyra i Maria
Arquer, obtinguda el 7 de febrer de 1737 (a l’esquerra), i, pocs mesos
més tard, Antònia Miralbell, obtinguda el 26 de novembre de 1737 (a
la dreta). Font: FamilySearch.
Dispensa de proclama de 7.2.1737
Mag[nifi]cus Franciscus Ruyra et Roig juvenis V. I. Dr filius legitimus Mag[nifi]
ci
Josephi Ruyra V. I. Dris villa de Hostalrrich et Paula Ruyra et Roig conjugum
deffuncta ex una et Domina Marie domicella filia legitima Mag[nifi]ci et D.
Gabrielis Arquer et de Portell civis honor[atus] Bar[chinona] et nott[arius]
publici villa de Arenys de Mar et Marie Agnetis conjugum deffuncto partibus
ex altera cupiunt inter se matrimonium remissis monitionibus contrahere.
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Testes libertate dicti contrahentis sunt Hiacinctus Thio et Marti Agricola et
Felix Prats et Molins pharmacopula ambo habitatores jam dicta villa de
Hostalrich. De libertate vero dicto contrahetis sunt Bonaventura Juliá et
Franciscus Puig decuriones ambo jam dicta villa de Arenys.

Dispensa de proclama de 26.11.1737
Mag[nifi]cus Franciscus Ruhira et Roig V. I. Dr viduus in villa de Hostalrici
populatus ex una; et D[omi]na Antonia domicella filia Mag[nifi]ci Valerij
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Mirambell q[uondam] civis honor[atus] Bar[chinona] et D[omi]na Elitzabethis conjugum illius vidua relicta viventis villa de Blanis partibus ex
altera cupiunt inter se matrimonium contrahere. Testes libertatis pro parte
scilicet dicti contrahentis sunt Felix Prats et Molins pharmacopula et Josephus
Sarrull Chirurgus dicta villa Hostalrici qui jurarunt in manu Rdi Dris Pij
Castellar Pbri Rectoris Parlis Eccla ejusdem villa; dicta autem D[omi]na
contrahentis sunt Magnificus Joannes Rigals medicina Dr et Felix Verdera
pharmacopula dicta villa de Blanis, qui jurarunt in manu Rdi Dris Felicis
Boter Pbri Rectoris Parlis Eccla ejusdem villa, qui respe dixerunt se cognoscere
dictos contrahentis esseg liberos ad matrimonium contrahendum abig illo
impedimento afirmarunt.
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III. Doctor JOAQUIM RUYRA I MIRALBELL, doctor en medicina;
*Hostalric c. 1750, †c. 1817; = Blanes 10.11.1776,1 Manuela Lacreu i
Guinart, *Blanes 28.12.1754,2 †Blanes 24.4.1825,3 filla del Doctor Josep
Anton Lacreu, doctor en medicina de Blanes, i Rosa Guinart, de Lloret.
Fills:
1. Rosa Ruyra i Lacreu; *Blanes 25.1.1778.4
2. Maria Antònia Ruyra i Lacreu; *Blanes 17.4.1779.5
3. Narcisa Ruyra i Lacreu; *Blanes 14.7.1780.6
4. Francesc Ruyra i Lacreu, que segueix.
5. Tomàs Ruyra i Lacreu; *Blanes 16.6.1784.7
6. Joaquim Ruyra i Lacreu; *Blanes 19.6.1785;8 = Barcelona (Santa
Maria del Pi) 21.2.1835 Anne Eloyse Lambert, *Saint Nicholas de
Port (Lorraine, França) 1.12.1804.
7. Josepa Ruyra i Lacreu; *Blanes 26.4.1788.9
8. Mariano Ruyra i Lacreu, *Blanes 15.8.1789.10
9. Manuela Rosa Ruyra i Lacreu, *Blanes 21.11.1790.11

1. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Matrimonis 1771-1815, full 83. El registre de matrimoni
confirma que el nuvi és fill del Doctor Francesc Ruyra i Antònia Miralbell.
2. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1747-1763, full 279. Batejada el 29.12.1754.
El registre de baptisme confirma que és filla del Magnífic Doctor en Medicina Josep Anton Lacreu i Rosa
Guinart.
3. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1782-1827, full 699. El registre d’òbit
diu que té 77 anys, “poch mes ó menos”, i confirma ser vídua del Doctor en Medicina Joaquim Ruyra.
4. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1774-1778, full 780. Batejada el 26.1.1778.
5. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 26. Batejada el 18.4.1779.
6. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 70. Batejada el 15.7.1780.
Tant el pare, Dr. Joaquim Ruyra, com l’avi, Dr. Francesc Ruyra, de la batejada reben (erròniament) el
tractament de Ciutadà Honrat de Barcelona.
7. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 261. Batejat el 17.6.1784.
8. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 311. Batejat el 20.6.1785.
9. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 461. Batejada el 27.4.1788.
10. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 553. Batejat el 16.8.1789.
11. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 638. Batejada el mateix
dia. Morí albada al cap d’un any.
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10. Maria Manuela Ruyra i Lacreu, *Blanes 7.11.1792.12
11. Tomàs Ruyra i Lacreu, *Blanes 22.5.1795.13
12. Agustí Ruyra i Lacreu, *Blanes 4.5.1797.14
Registre de matrimoni entre Joaquim Ruyra i Manuela Lacreu a
l’església de Santa Maria de Blanes, el 10 de noviembre de 1776. Font:
FamilySearch.

Als deu del mes de Novembre del any 1776 lo Rnt Sebastiá Gibert Pre ÿ
Beneficiat de la Igl[esi]a Par[roqui]al de Sta Maria de la Vila de Blanes,
Bisbat de Gerona, a[m]b expresa llicència del R. Rector de dita Igl[esi]a

12. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 752. Batejada el 8.11.1792.
13. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1793-1812, full 92. Batejat el mateix dia.
14. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1793-1812, full 166. Batejat el 5.5.1797.
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ÿ obtinguda llicencia del Ilte ÿ M. R. Sor V. G. Ÿsla expedida als set de dit
mes per asistir al matrimoni celebrador per ÿ entre lo Dor Joachim Roira
domiciliat en Bar[celo]na fill legit[im] y nat[ura]l del Dor Francisco Roira de
la Vila de Hostalrich, ÿ de Antonia Miralbell conj[uge]s difunts, de la Vila
de Blanes, de una part; ÿ Manuela d[onze]lla filla legit[ima] y nat[ura]
l
del Dor Joseph Anton Lacreu de d[it]a Vila de Blanes, ÿ de Rosa Guinart
conj[ugue]s vivints, de la Vila de Lloret, de part altre; ÿ haventlos preguntat
y entés son mutuo consentiment per paraules de present los uni en matrimoni
segons rito de S. M. Igl[esi]a, essent presents per testimonis a est fi cridats
Francisco Boix pasamaner, ÿ Albert Gelabert ÿ Axidas sabater de la mate[i]
xa Vila de Blanes. Dor Joseph Buxons Pre y Rector.

IV. Doctor FRANCESC RUYRA I LACREU, doctor en drets; *Blanes
16.5.1782;15 = Blanes 7.12.1811,16 Manuela Miralbell i de Ferrer, *Blanes
11.4.1785,17 filla del Magnífic Manuel Miralbell CHB, de Blanes, i de
Maria Lluïsa de Ferrer, de Girona.
Fills:
1. Joaquim Ruyra i Miralbell, que segueix.
2. Maria Dolors Ruyra i Miralbell; *Blanes 2.3.1815,18 †Blanes
10.4.1880;19 = Francesc Roig.
3. Francesc Ruyra i Miralbell; *Blanes 23.12.1816.20

15. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 158. Batejat el mateix
dia. El registre de baptisme confirma que és fill del Doctor en Medicina Joaquim Ruyra i Miralbell,
d’Hostalric, i Manuela Lacreu, de Blanes, net per part de pare del Doctor Francesc Ruyra, d’Hostalric, i
Antònia Miralbell, de Blanes, i per part de mare del Doctor en Medicina Josep Anton Lacreu, de Blanes,
i Rosa Guinart, de Lloret.
16. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Matrimonis 1771-1815, full 595.
17. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1778-1793, full 304. Batejada el mateix dia.
El registre de baptisme confirma que és filla del Magnífic Manuel Miralbell CHB i Maria Lluïsa Ferrer,
neta per part de pare del Magnífic Josep Miralbell CHB i Teresa Font, de Blanes, i per part de mare del
Doctor Ignasi Ferrer i Teresa Singla, de Girona.
18. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1813-1824, full 108. Batejada el mateix
dia.
19. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1866-1881, full 536. El registre d’òbit
diu que té 65 anys i que és vídua de Francesc Roig.
20. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1813-1824, full 190. Batejat el 25.12.1816.
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4. Maria dels Socors Ruyra i Miralbell; *Blanes 25.3.1818,21 †Blanes
15.1.1894;22 = c. 1840 Francesc Carreras (s.d.).
5. Ramon Ruyra i Miralbell; *Blanes, 12.12.1820.23
Registre de matrimoni entre Francesc Ruyra i Manuela Miralbell a
l’església de Santa Maria de Blanes, el 16 de desembre de 1811. Font:
FamilySearch.

En lo dia setze de Desembre del any mil vuit cents y onze obtinguda la dispensa
del tercer grau de consanguinitat que mediaba entre los contraents baix notats
dada per lo Sor de Tobia Provisor Vicari General, y Gobernador del Bisbat
de Gerona y obtinguda ayxis mateix la llicencia de la Curia Ecclesiastica
de Gerona dada en lo dia set antecedent per assistir al matrimoni remissis

21. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1813-1824, full 262. Batejada el 26.3.1818.
22. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1881-1895, foli 251v. El registre d’òbit
diu que té 75 anys, que és vídua de Francesc Carreras i que no deixa cap fill. Feu testament davant de
Manuel Bellido, notari de Blanes.
23. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1813-1824, full 434. Batejat el 13.12.1820.
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 4 3 - 1 6 0

151

Jordi Mestres de la Meana, Genealogia de Joaquim Ruyra i Oms

monitionibus celebrador entre lo Dor Francisco Ruyra y Lacreu advocat, fill
legitim y natural del Dor en Medicina Joaquim Ruyra y de la Sora Manuela
Lacreu conjugues de una part y de altre Emmanuela Miralbell donsella,
filla legitima y natural del Sor Emmanuel Miralbell notari, y de la Sora
Maria-Lluÿsa Ferrer, tots naturals y habitants en esta vila, jo lo economo
de ella baix firmat habent interrogat als dits contraents, y entès de ells lo
mutuo consentiment, que expressaren ab paraules de present vas assistir al
matrimoni que en la capella de Sant Jaume o del Hospital de esta vila, baren
celebrar conforme el ritu y ceremonia de la Sta Mare Iglesia; essent presents
per testimonis a eix fi cridats lo Rnt Vicens Ordetx Subdiaca y Organista de
esta parroquial Iglesia y Mariano Ferrán masser del Magnífich Ajuntament:
y después en lo dia vint del immediat Janer vas celebrar per los dits contraents
la missa de benedicció en lo Altar del Camaril dels Dolors. Ita est Joachim
Torramilans Pba et Dmus.

V. JOAQUIM RUYRA I MIRALBELL, hisendat; *Blanes 29.10.1813;24
= Blanes 10.4.1830,25 Antònia Alzina i Hereu, *Palafolls c. 1815, filla de
Genís Alzina, hisendat de Palafolls, i de Paula Hereu, de Vilobí d’Onyar.
Fills:26
1. Francesc Ruyra i Alzina, que segueix.
2. Lluïsa Ruyra i Alzina; *Blanes, 16.10.1832.27

24. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1813-1824, full 37. Batejat el 30.10.1813.
El registre de baptisme confirma que és fill de Francesc Ruyra i Manuela Miralbell, de Blanes, net per
part de pare de Joaquim Ruyra, metge, i Manuela Lacreu, i per part de mare de Manuel Miralbell, notari,
i Maria Lluïsa Ferrer.
25. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Matrimonis 1816-1841, full 414. Prèvia obtenció d’una
dispensa d’impediment per consanguinitat de tercer grau (eren cosins segons): l’àvia paterna d’ell i l’avi
patern d’ella eren germans, fills del Magnífic Valeri Miralbell CHB, de Blanes, i d’Isabel Esteve, d’Arenys
de Mar.
26. S’han trobat els registres de baptisme de set fills als llibres parroquials de Santa Maria de Blanes.
Hi ha, però, molts anys entre alguns dels baptismes (1832-1839, 1841-1845, 1845-1850, 1850-1856), de
manera que podrien haver tingut sis o set fills més que podrien haver estat batejats en alguna altra església.
27. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1825-1842, full 403.
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3. Joaquim Ruyra i Alzina, doctor en medicina; *Blanes, 18.1.1839,28
†Blanes, 24.11.1869;29 = dp 30.7.1863 Maria Matilde Coral i de Peña,
*Tolosa (França).
4. Lluís Ruyra i Alzina; *Blanes, 13.8.1841;30 = dp 12.12.1871 Serafina
Ferrer i Roquet, *Sant Sadurní de l’Heura.
5. Ramona Ruyra i Alzina; *Blanes, 22.12.1845;31 †Blanes, 25.2.1883.32
6. Antònia Ruyra i Alzina; *Blanes, 14.1.1850.33
7. Ramon Ruyra i Alzina; *Blanes, 30.6.1856.34
Registre de matrimoni entre Joaquim Ruyra i Antònia Alzina a
l’església de Santa Maria de Blanes, el 10 d’abril de 1830. Font: FamilySearch.

28. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1825-1842, full 725.
29. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1866-1881, full 146. El registre d’òbit diu
que morí a l’edat de 30 anys, confirma que era espòs de María Matilde Coral, i que deixa dos fills, Ernest
i Francesc de Paula.
30. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1825-1842, full 831.
31. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1843-1851, full 156.
32. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1881-1895, full 29. El registre d’òbit diu
que morí a l’edat de 33 anys, edat que coincideix amb el naixement d’Antònia i no de Ramona, que estava
casada amb Ramon Galivern, de Torroella de Montgrí, i que deixa una filla, Montserrat.
33. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1843-1851, full 391.
34. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1851-1858, full 488.
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A los diez Abril de mil ochocientos treinta, en la yglesia parroquial de Santa
Maria de la villa de Blanes obispado de Gerona, yo el infrascrito obtenida la
licencia del M. Y. y R. Vicario General Matula, expedida siete días antes, para
asistir al matrimonio celebrador remissis monitionibus entre Joaquin Ruira
joven de esa parroquia, hijo legitimo y natural del Dr. Francisco Ruira y de
Da. Manuela Miralbell consortes viventes de una; y Antonia Alsina soltera de
Palafolls, hija legitima y natural de Ginés Alsina difunto, y de Paula Hereu
viviente consortes de otra; haviendoles interrogado, y entendido su mutuo
consentimiento, por palabras de presente, les uní en matrimonio según ritual
ceremonia de N. M. la Yglesia habiendo procedido los consentimientos mandados
por su Majestad que Dios guarde siendo testigos a este fin llamados el Sr. Joaquin Ruira y Lacreu y Rafael Llopart de Blanes. Jayme Casals Pbro y Vicario.

VI. FRANCESC RUYRA I ALZINA, advocat; *Blanes 15.6.1831,35
†Blanes 8-15.2.1899;36 = Blanes 6.1.1858,37 Maria Oms i O’Doyle, *Blanes
22.11.1829,38 †Blanes 24.1.1886,39 filla d’Ignasi Oms CHB, de Blanes, i
de Margarida O’Doyle, de Cervera.
Fills:
1. Joaquim Ruyra i Oms, que segueix.
2. Pilar Ruyra i Oms; *Girona 26.10.186540 †Girona 22.2.1929;41 = c.
1898 Mateu Vilà Vila, hisendat, *Blanes 31.3.1857.

35. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1825-1842, full 329. Batejat el 17.6.1831. El
seu registre de baptisme confirma que és fill de Joaquim Ruyra, de Blanes, i Antònia Alzina, de Palafolls,
net per part de pare de Francesc Ruyra i Manuela Miralbell, de Blanes, i per part de mare de Genís Alzina,
difunt, i Paula Hereu, de Palafolls.
36. Nota publicada a Lo Geronès del dia 15 de febrer de 1899.
37. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Matrimonis 1851-1865, fulls 211-212. Dispensa de
proclama obtinguda el 2 de gener de 1858.
38. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1825-1842, full 251. Batejada el 23.11.1829.
El seu registre de baptisme confirma que és filla d’Ignasi Oms, de Blanes, i Margarida O’Doyle, de Cervera,
net per part de pare d’Antoni Oms, de Blanes, i Francesca d’Aloy, de Figueres, i per part de mare de Jaume
O’Doyle, brigadier reial, i Antònia de Carles, de Girona.
39. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Defuncions 1881-1895, foli 100r. El registre d’òbit
confirma que era l’esposa de Francesc Ruyra, i que deixa dos fills, Joaquim i Pilar.
40. Catedral de Girona, Llibre de Baptismes 1865-1877, foli 16v.
41. Necrològica de Pilar Ruyra i Oms publicada al Diario de Gerona del dia 23 de febrer de 1929.
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Fills:42
1) Josep Maria Vilà i Ruyra, *Blanes 23.4.1898;43 = Girona (St. Feliu)
18.11.1939, Francina Bota Castanyer.
2) Maria Vilà i Ruyra; *Blanes 29.1.1901,44 †Barcelona 1.4.1976;45 =
Girona 7.7.1923, Narcís Plaja i Martí.
3) Francesc Vilà i Ruyra; *Blanes 18.7.1903.46
4) Montserrat Vilà i Ruyra; *Blanes 29.9.1904;47 = Blanes 30.5.1931
Josep Burcet i Puig.
5) Pilar Vilà i Ruyra; *Blanes 1909, †Blanes 2.11.2000.48
Registre de matrimoni entre Francesc Ruyra i Maria Oms a l’església
de Santa Maria de Blanes, el 6 de gener de 1858. Font: FamilySearch.
A los seis Enero de mil ochocientos cincuenta y ocho dispensadas las proclamaciones por el M. Yle. Sr. Vicario General fecha en Gerona dos del expresado
mes, no habiendo resultado impedimiento alguno, yo el infra escrito Pbro Cura
propio de la yglesia parroquial de Santa Maria de la villa de Blanes obispado
de Gerona, después de haber preguntado y obtenido el mutuo consentimiento
de los contrayentes por palabras de presente, he unido en matrimonio in facie
Ecclesiae y según rito de la misma a D. Francisco Ruira, soltero, natural
y vecino de la presente, hijo legitimo de D. Joaquin Ruira hacendado de la
misma, y de D. Antonia Alsina natural de Palafolls consortes vecinos de la
presente, con Da. María Oms, soltera, natural y vecina de esta, hija legitima

42. Al padró de Girona de l’any 1916 hi trobem registrada tota la família Vilà-Ruyra amb motiu del
trasllat del pis on vivien al carrer Santa Clara, número 4, a un pis del carrer Figuerola, número 33, on
també hi vivia la família Plaja-Martí.
43. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1898-1909, foli 6v. Batejat el 2.5.1898.
44. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1898-1909, foli 69r. Batejada el 7.2.1901.
45. Esquela de Maria Vilà i Ruyra publicada al diari Los Sitios del dia 2 d’abril de 1976.
46. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1898-1909, foli 129v. Batejat el 21.7.1903.
47. Església de Santa Maria de Blanes, Llibre de Baptismes 1898-1909, foli 161r. Batejada el 7.10.1904.
48. Revista Actual de Blanes i Lloret. Any VI, número 71, 8 de gener de 2001, pàgina 9.
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de D. Ygnacio Maria Oms natural y vecino de la misma, y de Da. Margarita
O’Doyle consorte difunta natural de Cervera, siendo presentes por testigos a
este fin llamados D. Ramon Soteras Pbro y D. Ramon Guitart vecinos de esta
parroquia. En el dia siguiente al desposorio recibieron la bendición nupcial.
José Rohir Pbro Cura predicho.
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VII. JOAQUIM RUYRA I OMS, escriptor; *Girona 27.9.1858,49
†Barcelona 15.5.1939;50 = Montserrat 23.10.1889,51 Teresa de Llinàs i
d’Arnau, *Sant Vicenç dels Horts c. 1865. El matrimoni no tingué descendència natural. Els parents actuals més propers de Joaquim Ruyra
són, doncs, els descendents de la seva germana Pilar. En aquest sentit,
convé recordar que des del punt de vista estrictament genètic els seus
nebots i besnebots són equivalents al que serien, respectivament, els
seus nets i besnets naturals per línia recta descendent.
Registre de baptisme de Joaquim Ruyra a la Catedral de Girona, l’1
d’octubre de 1858. Font: FamilySearch.

49. Catedral de Girona, Llibre de Baptismes 1858-1865, foli 33v. El seu registre de baptisme confirma
que és fill de Francesc Ruyra i Maria Oms, de Blanes, net per part de pare de Joaquim Ruyra, de Blanes,
i Antònia Alzina, de Palafolls, i per part de mare d’Ignasi Oms i Margarida O’Doyle, de Blanes.
50. Necrològica de Joaquim Ruyra i Oms publicada a La Vanguardia el dia 16 de maig de 1939. L’òbit
es va celebrar a l’església de Santa Teresa del Nen Jesús, des d’on les seves despulles es van traslladar al
cementiri municipal de Blanes, on encara reposen avui dia.
51. Dispensa de proclama obtinguda el dia 17 d’octubre de 1889.
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En la Ciudad de Gerona al primero Octubre de mil ocho cientos cincuenta
y ocho el Ylle. D. Juan Pérez Canonigo de esta Sta. Yglesia en sus fuentes
bautismales, bautizó, con licencia, a Joaquin Maria, Ygnacio, Ramon nacido
cinco días antes, hijo legitimo de los consortes D. Francisco Ruira y Da. María
Oms ambos de Blanes. Abuelos paternos D. Joaquin Ruira de Blanes y Da.
Antonia Alsina de Palafolls consortes. Abuelos maternos D. Ygnacio Oms y
Da. Margarita Odoyle consortes los dos de Blanes. Fueron padrinos el abuelo
materno y la abuela paterna. Se les advirtió el parentesco espiritual y demás
obligaciones. Pedro Barceló presbítero.

AR B R E D E C O STATS
Si la línia recta paterna es complementa amb la línia recta materna i es
va completant l’ascendència de les altres branques troncals, horizontalment i d’esquerra a dreta, es construeix l’anomenat arbre horizontal
o de costats [8]. Es presenta aquí l’arbre de costats fins a la sisena generació de Joaquim Ruyra i Oms. Per a la numeració de les persones
de l’arbre s’ha emprat el sistema Sousa-Stradonitz i per a la numeració
dels 32 cognoms el sistema de Melgar [9].
És remarcable el nombre de llinatges nobles ancestrals que presenta
l’arbre de costats. Entre ells, el llinatge dels Carles, nobles del Principat de Torroella de Montgrí; llinatges de Cavallers com els Puig, de
Torroella de Montgrí, i els Ferrer, de Girona; llinatges de Ciutadans
Honrats de Barcelona com els Miralbell i els Oms, de Blanes, i els
Aloy, de Figueres; i llinatges de militars com els Doyle i els Gueran,
procedents d’Irlanda. Des d’aquest punt de vista, la figura de Joaquim
Ruyra i Oms agafa tota una altra perspectiva.
AB R E V I ATU R E S I S I G N E S
c
dp
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=

3. Maria Oms
* Blanes 22.11.1829

Blanes 6.1.1858

2. Francesc Ruyra, advocat
* Blanes 15.6.1831

G-II

7. Margarida O’Doyle
* Cervera c. 1795

= Girona 24.6.1814

6. Ignasi Oms, CHB
* Blanes 1.10.1789

5. Antònia Alzina
* Palafolls c. 1815

= Blanes 10.4.1830

4. Joaquim Ruyra, hisendat
* Blanes 29.10.1813

G-III

15. Ma. Antònia de Carles
* Girona 6.5.1758

= Girona 19.9.1784

14. Jaume O’Doyle, militar
* Saragossa 31.12.1755

13. Francesca d’Aloy
* Girona 26.9.1763

= Blanes 14.10.1786

12. Antoni Oms, CHB
* Blanes 4.2.1763

11. Paula Hereu
* Vilobí d’Onyar 16.3.1785

= Vilobí d’Onyar 13.1.1805

10. Genís Alzina, hisendat
* Palafolls c. 1780

9. Manuela Miralbell
* Blanes 11.4.1785

= Blanes 7.12.1811

8. Dr. Francesc Ruyra, advocat
* Blanes 16.5.1782

G-IV

31. Marianna de Puig
* Girona 21.3.1730

= Blanes 4.10.1756

30. Martí de Carles, noble
* Torroella de Montgrí 14.7.1721

29. Margarida Gueran
* Tàrrega 6.12.1717

= c. 1750

28. Miguel O’Doyle, militar
* c. 1720

27. Maria Prats
* Girona 15.9.1726

= dp 15.12.1753

26. Ignasi d’Aloy, CHB
* Figueres ca. 1725

25. Teresa Morell
* Blanes 19.7.1727

= Blanes 3.6.1756

24. Agustí Oms, CHB
* Blanes 23.1.1716

= Vilobí d’Onyar 17.2.1784
23. Antònia Pla
* Cornellà de Terri c. 1765

22. Llorenç Hereu, pagès
* Vilobí d’Onyar 10.7.1760

21. Antònia Costa
* St Mateu de Montnegre c. 1750

= dp 9.9.1769

20. Joan Alzina, pagès
* Palafolls c. 1745

19. Maria Lluïsa de Ferrer
* c. 1755

= Blanes 15.2.1775

18. Manuel Miralbell, CHB
* Blanes 23.12.1746

17. Manuela Lacreu
* Blanes 28.12.1754

= Blanes 10.11.1776

16. Dr. Joaquim Ruyra, metge
* Hostalric c. 1750

G-V

G-VI

62. Francesc de Puig, cavaller
63. Maria Diern

60. Martí de Carles, noble
61. Teresa de Quintana

58. Maurice Gueran, militar
59. Francess Maguire

56. N. O’Doyle, militar
57. N. Esmonde

54. Joan Baptista Prats, mercader
55. Magdalena Gibert

52. Romuald Aloy, FSO
53. Francesca Llach

50. Antoni Morell, adroguer
51. Ma. Anna Roig

48. Joan Oms, CHB
49. Teresa Sanou

46. Josep Pla, pagès
47. Paula Piferrer

44. Joan Riquer i Hereu, pagès
45. Teresa Lladó

42. Josep Costa, pagès
43. Caterina Boada

40. Narcís Alzina, pagès
41. Madrona Batlle

38. Ignasi de Ferrer, cavaller
39. Ma. Teresa Singla

36. Josep Miralbell, CHB
37. Rosa Guinart

34. Joan Antoni Lacreu, metge
35. Rosa Guinart

32. Dr. Francesc Ruyra, advocat
33. Antònia Miralbell

(16)
(32)

(8)
(24)

(12)
(28)

(4)
(20)

(14)
(30)

(6)
(22)

(10)
(26)

(2)
(18)

(15)
(31)

(7)
(23)

(11)
(27)

(3)
(19)

(13)
(29)

(5)
(21)

(9)
(25)

(1)
(17)

Arbre de costats fins a la sisena generació de Joaquim Ruyra i Oms. Cada persona de l’arbre s’identifica amb la seva numeració segons el sistema
de Sousa-Stradonitz. La numeració dels 32 cognoms es presenta entre parèntesis a mà dreta de l’arbre.

Teresa de Llinàs
* St Vicenç dels Horts c. 1865

= Montserrat 23.10.1889

1. Joaquim Ruyra, escriptor
* Girona 27.9.1858
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s.d.
*
=
†
CHB
FSO

sense descendència
naixement
bateig
casament
òbit
Ciutadà Honrat de Barcelona
Familiar del Sant Ofici
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FRANCESC XAVIER DE GARMA I DE DURAN I ELS SEUS FILLS1

Salvador J. R o v i r a i G ó m e z*

resum
Trets biogràfics de Francesc Xavier de Garma i Duran i dels seus fills.
Paraules clau: Xavier de Garma i Duran, Adarga catalana, Manuel d’Amat
i Junyent.
abstract
Biographical features de Francesc Xavier de Garma i Duran and his sons.
Keywords: Francesc Xavier de Garma i Duran, Adarga catalana, Manuel
d’Amat i Junyent.

N

asqué a la localitat extremenya d’Alcántara l’any 1708 del matrimoni format per Francisco Javier de Garma y Salcedo, cavaller
d’Alcántara i capità del Regiment de cavalleria de Granada, i
d’Isabel de Duran y Granada. Des de ben jove passà a residir a Barcelona i això li permeté comprendre la realitat del país d’adopció.
L’any 1740 fou nomenat director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i
com a tal realitzà una bona gestió, ja que a més d’aplegar a Barcelona documents referents a la casa reial catalanoaragonesa existents a
Saragossa, Mallorca i València redactà catàlegs i inventaris de la documentació servada a l’arxiu.
El 19 de març de 1743 contragué matrimoni amb Maria Anna Pérez
de Moreno i Vidal, filla de Pedro Pérez de Moreno i Maria Vidal, que
*. Doctor en Història moderna, llicenciat en Filologia catalana i membre de la ICGenHer.
1.1 El present article ha estat redactat gràcies a la consulta dels documents de l’arxiu Garma que forma
part del Fons Foixà servat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.
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li aportà el patrimoni dels Pérez de Moreno, que aplegava la meitat de
la baronia d’Eramprunyà (fet que li permeté titular-se baró d’Eramprunyà), la senyoria de Clarà (Baix Gaià), cases als carrers Comtal i Estruc,
de Barcelona, i terres i cases a Clarà, Castelldefels, Bagà, Alella, Tiana
i Teià. L’esposa deixà aquest món el 20 d’abril de 1798.
Fou designat regidor perpetu de Barcelona i, des de 1747, fou membre de l’Acadèmia de Bones Lletres.
A Francesc Xavier de Garma i de Duran se’l coneix per les seves
obres: el Mapa del obispado de Barcelona, el Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellón, el Mapa de Mallorca i, molt especialment,
per l’Adarga catalana, arte heráldica y prácticas reglas del blasón, con exemplos de las piezas, esmaltes, y ornatos de que se compone un escudo interior y
exteriormente. A més dels treballs, diguem-ne personals, continuà l’obra
del seu pare Teatro universal de España: descripción eclesiàstica y secular
de todos los reinos y provincias (1738) de la qual publicà el volum quart
el 1751 i deixà preparat el cinquè; pel que fa a les vendes dels quatre
volums del Teatro podem dir que el llibreter madrileny Luis Correa,
entre el 5 de maig de 1738 i el 2 d’octubre de 1738, en vengué 314, de
l’1 de novembre de 1738 al 7 d’abril de 1739 feu el mateix amb altres
278 volums i del 17 de maig de 1739 al 23 de maig de 1740 aconseguí
donar sortida a 206 llibres, que val a dir es venien a 8 rals la unitat,
mentre que el llibreter, per la feina de vendre’ls, rebia el 6% dels diners aconseguits.
El Mapa del obispado de Barcelona s’imprimí el 1762.
El Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellón presenta
una cartel·la encerclada per escuts de diverses poblacions i presidida
pel de Catalunya, dins la qual hi ha una “Explicación de las notas”
amb quaranta-vuit signes convencionals demostratius del nivell d’informació que tenia l’autor. La primera edició no porta data però ben
segur que es devia produir entre 1765 i 1770 per tal com el gravador
Pere-Pasqual Valls es comprometé a gravar-lo el 4 d’octubre de 1765
per 40 doblons senzills.
El Mapa de Mallorca s’edità entorn del 1765, ja que sabem que el
20 d’abril de 1765 l’Ajuntament de Palma de Mallorca en comprà vint
exemplars. Pel que sembla se’n van editar dos-cents exemplars que es
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vengueren a 5 pessetes. Entre els compradors figuren els marquesos
de la Romana, de Baños i de la Mina.
L’Adarga catalana havia de tenir dotze volums dels quals se n’escriviren quatre i se’n publicaren dos el 1753 a la impremta de Maur Martí.
L’obra inclou quaranta làmines, dibuixades pel mateix Garma, gravades
per Anastasi Lleopart i Ignasi Valls.2 Respecte de la venda d’aquesta
obra sabem que, el 4 d’abril de 1857, Antoni-Joan de Foixà i de Garma,
net de Francesc Xavier de Garma i de Duran, es trobà amb setanta
jocs de l’Adarga sense relligar i arribà a un acord amb l’editor Pons
per tal d’adequar-los i posar-los a la venda. Les dues parts acordaren
que el producte de la venda se’l repartirien a parts iguals. El preu de
venda es fixà en 8, 6 o 4 duros la unitat segons l’acceptació que l’obra
tingués entre el públic.
Entre els treballs de Garma i de Duran s’ha de situar també la història
dels Amat que li encarregà Manuel d’Amat i de Junyent quan era virrei
del Perú i president de l’audiència de Lima (1761-76). La cosa començà
l’any 1768 quan el P. José de Arredondo li escriví una carta, datada a
Lima el 25 d’agost, en la qual li n’adjuntava una altra de Manuel d’Amat;
el capellà li deia que el virrei li volia fer un “encarguito que puede dejarle
de utilidad más de mil pesos con que habrá para abrir la lámina del Mapa
General de España”, el “encarguito” era la redacció de la història de la
família Amat que, segons Arredondo, el virrei volia que fos una “cosa
sublime” i que fos feta “en papel de marquilla de lo mejor, y los escudos de
armas a proporción; todo ha de ser auténtico y ser faciente en juicio y fuera
de él”. En l’esquela del virrei es deia el següent:
Por parte de Don Manuel de Amat y Junyent se propone al Sr. Dn. Francisco Javier de Garma que deseando para su familia, bien en cabeza de
su hermano el marqués de Castellbell o la de su hijo primogénito Dn.
Caietano Amat y Rocabertí, formar al exemplo de la nobleza alemana
las armas y pruebas auténticas de treinta y dos guartos sin que falte
2.1 Les planxes calcogràfiques, conservades a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, han estat estudiades per Sofia Mata de la Cruz en l’article “Les planxes calcogràfiques de l’Adarga catalana de Francesc
Xavier de Garma i Duran (1753), a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona”, Paratge 27 (2014), p. 203-207.
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requisito, y se puedan presentar con todas las comprobaciones y sus
respectivos escudos y impresos con singuenta ejemplares en buen papel,
buenas láminas y buena letra, testimoniados todos los impresos, para lo
qual si dicho Sr. Dn. Francisco Javier de Garma por si solo respecto de
mi ausencia se quisiere ocupar se tendrá a la persona que nombrase en
Cádiz o a Barcelona dos mil pesos sencillos, o algo más, prebiniendo
que si aceptase la oferta desde luego del recibo de esta esquela puede
esperar la fianza que no se le retarde la orden de la entrega de los dos
mil pesos, y segundo habiéndose echo iguales pruebas por el hermano
de Dn. Francisco Desballs que se hallaba en Alemania Dn. Manuel de
este caballero si necesitase puede tomar noticias.

D’entrada, Francesc Xavier de Garma rebutjà la proposta per carta
datada a Barcelona el 3 de juny de 1769.
Un cop rebuda la carta de Garma, el virrei, el 30 de gener de 1770,
tornà a escriure-li insistint en la petició que li havia fet, ja que el considerava la persona més adequada per fer el treball i li demanà que es
repensés la negativa i que “ponga toda su actividad y sobresaliente talento”
a fer l’estudi, advertint-li que a casa del seu germà, el II marquès de
Castellbell, hi havia “bien coordinados papeles y que con ellos solos puede
perfeccionarse lo de este cargo”, assegurant-li que sense cap mena de dubte
el seu germà li deixaria consultar-los.
Manuel d’Amat, per fer-lo claudicar, li envià, per conducte del comerciant gadità José Antonio Almeria, 36.000 rals. Garma, malgrat l’incentiu, continuà negant-s’hi i manifestant que la investigació la podien
fer els germans del virrei, però aquest no els considerava capaços de
fer-ho i a la fi aconseguí que s’avingués a fer l’obra; així, doncs, Garma
es posà a buidar tot allò que es podia trobar sobre els Amat a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó i, el 15 de setembre de 1770, escriví al virrei per
dir-li que havia trobat molta informació sobre Guillem Amat des de
l’any 1048, com també dels vescomtes de Cardona.
Manuel d’Amat restà molt satisfet per l’acceptació de Garma, com es
desprèn del contingut de la carta que li envià, datada a Lima el 20 de
maig de 1771, en què, entre altres coses, li deia que considerava que
la feina d’escriure la història dels Amat.
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“necesita una total abstracción de otros asuntos, o un atarearse con no poco
trabajo por algún tiempo al asunto de ella”. Afirmava també “que en lo
que me resta de vida no era fàcil llegasen a ver mis ojos completa la obra si
la encargaba a suxetos que con la ocupación diaria de negocios de casa, y
políticos precisos, apenas tienen tiempo para dar a ellos vida”, per això es
valgué de Garma “en la inteligencia de que aunqué tiene casa y baronias que
governar, como no deja de manejar el Archivo Real [...] se le proporcionaban
a V. tiempo y materiales con más facilidad que a otros”. El que el virrei
volia era “un chef de obra de lo más fundamental, cierto y constantemente
probado que se pueda”, i esperava que “no reparando en economia haga el
gusto de poner una obra que así en lo formal como en lo material haga ver
al mundo no desmereze mi sangre las honras con que la piedad de nuestro
Rey y Señor se digna honrarme”. El que estimulava a Amat era “el deseo
de dejar a la posteridad de mi linaje un monumento que les escuse pruebas
y trabajos de sacudir polvo a antiguos papeles”.

El temps passava i Garma no informava pas a Lima del progrés
del seu treball i és per això que, per carta datada el 25 de desembre
de 1771, se li queixà dient-li que feia temps que no sabia res de com
anava la redacció de la història dels Amat i que tenia moltes ganes de
veure-la enllestida.
El 15 de gener de 1772 va ser el P. Arredondo el que escriví a Garma
per dir-li que hi havia veus que deien que no acabaria mai l’estudi i,
per tal de fer-les callar, li demanà que expliqués quelcom. En una nova
carta, datada a Lima el 10 de març de 1772, li comunica que els parents
del virrei havien escrit “reprobando el dinero” que se li havia enviat i
dient que el diner que se li havia lliurat “se gastaría alegremente y nada
se haría” i, per tot plegat, li recomana que escrigui a Manuel d’Amat per
donar-li “parte del estado de la obra”, i en la que escriví el 14 de novembre
de 1772 li torna a dir que als germans del virrei no els ha agradat gens
que se li hagués fet l’encàrrec d’escriure la història familiar.
El 28 de novembre de 1772, Amat tornarà a escriure a Garma per
manifestar-li que durant l’any no l’ha volgut molestar per preguntar-li
l’estat del treball, però que li sembla que ha passat molt de temps sense
saber-ne res i li manifesta que està freturós per saber com estan les coses.
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Garma, per fi, s’animà a dir quelcom i ho va fer per carta datada a
Barcelona el 12 de gener de 17733 en la que manifesta el molt treball
i paciència.
“me ha costado los primeros trescientos años de la genealogia, para seguirla
cronologicamente fundada, pues he tenido que repasar millares de escripturas,
apuntar de ellas lo que pudiera servir al intento, convinar después dichas
notas con mucho cuidado para reconocer atentamente las que justificasen la
sucesión y copiarlas, pues en los siglos diez, once y doce se hallan bastante
sugetos con este apellido [Amat] [...] y lo peor es que des de principios del
siglo doce ya no se halla ninguno”. Davant això, afegia, “he suspendido en el
referido Bernardo Amat de Cardona mi trabajo, y ver como lo puedo seguir
este año porqué conociéndose tres familias de Amat en este Principado que se
distinguen con los apelativos de Castellvell, Sabastida y Palau [...] tengo de
averiguar de que Amat procede cada una si de Guillem, hijo de Guillermo
Folch, 13 visconde de Cardona, o bien de Bernardo, hijo de Ramon Folch,
15 vizconde de Cardona, o bien si las dos proceden de uno mismo, que no
lo creo”. Conclou dient que “pasan de tres mil las escrituras antiguas que
he visto atentamente y de ciento y cincuenta los libros que he registrado y
continuaré hasta el último papel del Archivo”.

Francesc Xavier de Garma lliurà el seu testament el 19 de novembre
de 1779 al notari barceloní Damià Mas i Sala. Designà hereva la seva
esposa Maria Anna de Pérez Moreno i Vidal.
La mort de Garma s’esdevingué el 22 d’abril de 1783 i les seves
restes foren soterrades el dia 24 a l’església del Pi.
Els fills de Francesc Xavier de Garma i Duran
Coneixem quinze fills de Francesc Xavier de Garma i de la seva esposa
Maria Anna de Pérez Moreno.
3.1 Respecte del temps que passava entre una carta i la següent direm, com a exemple, que Arredondo, l’11 de juliol de 1772, rebé una carta de Garma enviada a bord de la fragata La Industria que havia
sortit de Cadis el novembre de 1772 i que no havia arribat al Callao fins l’1 d’abril de 1773.
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1. Joan de Garma i de Pérez Moreno nasqué el 23 de juny de
1744 i morí l’1 de juny de 1745.
2. Antoni de Garma i de Pérez Moreno nasqué i morí l’any 1745.
3. Eugènia de Garma i de Pérez Moreno arribà a aquest món el
6 de setembre de 1746 i el deixà el 21 de maig de 1794.
4. Francesc Xavier de Garma i de Pérez Moreno veié la primera
llum a Barcelona l’any 1748. És l’hereu dels seus pares i com
a tal fou baró d’Eramprunyà. L’11 de maig de 1793 s’oferí per
servir com a coronel o comandant en el Primer Cos de Voluntaris de Barcelona i com a mèrit feu constar que per espai de
vuit anys havia servit en el Regiment de cavalleria del Rei “con
cabal satisfacción de todos mis jefes”. L’any 1798 va fer gestions per
entrar a la Mestrança de Ronda, segons es dedueix de la seva
correspondència amb el tarragoní Pau de Cadenas i Palau. El 12
de novembre de 1800 establí capítols matrimonials amb Antònia
Gutiérrez i Juncar, natural de Barcelona, filla de Carlos Gutiérrez,
tinent coronel del Reial Cos d’Artilleria, i de Jerònima Juncar, la
núvia li aportà un dot de 7.400 lliures. L’any 1803 va pretendre
la plaça de secretari del Tribunal de la Inquisició de Barcelona
i, certament, l’aconseguí. Davant l’ocupació de Barcelona pels
francesos va fer traslladar l’argenteria dels Garma a la casa de
mossèn Francesc Lleonard i Roig, canonge degà de la catedral
de Barcelona, ja que la seva casa del carrer Comtal havia estat
destinada pels francesos a hospital d’oficials; el canonge, considerant que la seva casa no era prou segura, conduí els objectes
de plata dels Garma a la casa de Margarida Cojà, del carrer de
la Palma que estava situada a prop de Santa Caterina, a la fi,
però, els agents del govern se n’apoderaren i mai més se’n sabé
res. Garma i Moreno fou un dels molts nobles barcelonins que
optaren per deixar la ciutat en ser ocupada pels francesos, i,
pel que sembla, es refugià a Solsona, on el 22 de març de 1809
va fer testament davant del notari Ramon Cantoni. La mort de
Francesc Xavier s’esdevingué el 29 de març de 1809 i el seu cadàver fou enterrat l’1 d’abril de 1809 a l’església dels caputxins
solsonencs. Fou pare de Carles-Lluis, Carles-Ignasi i Xaviera. El
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primer fill morí als 18 anys el 12 de novembre de 1809 i el seu
cadàver fou sepultat, el dia 14, a l’església parroquial de Santa
Maria de Castelldefels; al seu torn Carles-Ignasi morí el 10 de
novembre de 1819, mentre que Xaviera traspassà també sense
haver-se casat.
Isabel de Garma i Pérez Moreno nasqué l’any 1749 i deixà
aquest món el 26 de setembre de 1771. Es féu monja.
Bernat de Garma i Pérez Moreno fou batejat a l’església del
Pi el 20 d’agost de 1750.
Lluís de Garma i Pérez Moreno nasqué el 25 d’agost de 1751.
Participà com a capellà a la Guerra Gran de la qual ens ha deixat
molta informació en les cartes que envià al seu germà Francesc
Xavier les quals es conserven a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona. Dins de la carrera eclesiàstica arribà a ser canonge
de Vic. Va fer testament el 21 de maig de 1821 i morí a Jaén el
13 de març de 1824.
Josep de Garma i Pérez Moreno visqué de 1753 a 1754.
Ludovina de Garma i Pérez Moreno nasqué l’any 1754. El
seu pare disposà que si es mantenia fadrina havia de rebre una
pensió alimentària i per tal d’assegurar-la la seva mare, en la
concòrdia establerta el 26 d’abril de 1798, li deixà l’heretat que
tenia a Alella, dita la Casa de Garma i abans Lleonart durant la
seva vida, en el benentès que si es casava quedava sense efecte,
però compensada amb un dot de 10.000 lliures. El 19 de gener
de 1801 reclamà al seu germà Francesc Xavier el pagament de
la pensió alimentària, que era de 255 lliures trimestrals. El 28
d’octubre de 1801 redactà les darreres voluntats davant el notari
Ramon Forès i designà hereva la seva germana Joana. Traspassà
el 27 d’abril de 1802.
Ferran de Garma i Pérez Moreno visqué de 1756 a 1757.
Matilde de Garma i Pérez Moreno nasqué el 20 de febrer de
1757 i morí el 17 de maig de 1758.
Joana de Garma i Pérez Moreno es maridà el 2 de gener de 1784
amb Antoni-Francesc de Foixà i de Guiu a l’església barcelonina
de Sants Just i Pastor. La família li donà un dot de 10.000 lliures.
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El 14 de maig de 1803 no dubtà pas a pledejar amb el seu germà
Francesc Xavier per reclamar-li l’adreç de maragdes que li havia
deixat la mare. La mort sense descendència dels seus nebots
Carles-Lluís, Carles-Ignasi i Xaviera la convertí en l’hereva dels
béns dels Garma i els Pérez Moreno i així, el 13 de novembre
de 1819, prengué possessió de la baronia d’Eramprunyà. La seva
mort s’esdevingué a Tarragona l’11 de desembre de 1833 a les
onze de la nit i l’endemà fou enterrada al cementiri tarragoní.
13. Eulàlia de Garma i Pérez Moreno. El seu pas per aquest món
anà de l’11 de febrer de 1759 al 30 d’octubre de 1766.
14. Violant de Garma i Pérez Moreno nasqué el 27 de gener de
1762 i morí el 28 d’abril de 1763.
15. Leopold de Garma i Pérez Moreno arribà a aquest món el 29
de novembre de 1763 i el deixà el 21 de febrer de 1765.
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GENEALOGIA DE SANTIAGO SOBREQUÉS I VIDAL

Jordi M e s t r e s de la M e a n a*

resum
Es presenta la línia recta paterna i l’arbre de costats fins a la sisena generació
de Santiago Sobrequés Vidal Masbernat Duran Mosqueras Comalada Puigalràs
Traiter Camps Boet Maseras Turrós Alou Valls Comalat Lambertí, historiador
gironí de referència en història medieval catalana, concretament en la guerra
civil del segle XV.
Paraules clau: gironins il·lustres, patrilinealitat, arbre de rebesavis
abstract
The paternal direct line and the six-generation ancestor chart of Santiago
Sobrequés Vidal Masbernat Duran Mosqueras Comalada Puigalràs Traiter
Camps Boet Maseras Turrós Alou Valls Comalat Lambertí is presented,
reference historian from Girona on Catalan medieval history, specifically on
the civil war of the 15th century.
Keywords: illustrious people from Girona, patrilineality, great-greatgrandparents tree

S

antiago Sobrequés i Vidal és un reconegut historiador medieval
català, especialista en la guerra civil catalana del segle XV [1,2]. Va
néixer a Girona l’any 1911, al número 9 del carrer Santa Clara. Els
seus pares, Tomàs Sobrequés i Dolors Vidal, eren tots dos professors de
l’Escola Normal de Magisteri. El seu pare, compositor i violoncel·lista,
*. Secció de Genealogia, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Email: jmestres@cmail.cat
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obriria la primera botiga d’instruments musicals a la Rambla de Girona
(Casa Sobrequés). Per tot plegat, la família estava molt ben connectada
a la vida cultural gironina, fet que ben segur influïria en la inquietud
i motivació intel·lectuals del futur historiador [1]. Entre 1921 i 1927,
Santiago Sobrequés va cursar el batxillerat a l’Institut General Tècnic
de Girona. Allí establiria una forta amistad amb Jaume Vicens Vives.
Acabat el batxillerat es traslladà a Barcelona, on el 1930 obtindria la
llicenciatura en Filosofia i Lletres i el 1933 la de Dret per la Universitat
de Barcelona. Després de doctorar-se a Madrid el 1950, torna a Girona
on desenvoluparà la seva vocació docent com a catedràtic d’institut.
Va ser també professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, un
dels fundadors de l’Institut d’Estudis Gironins, membre de l’Acadèmia
de la Història i de l’Acadèmia de Bones Lletres i president del Grup
Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG).
El llinatge Sobrequés és originari de Montferrer, un petit poble del
Vallespir a tocar dels Pirineus, on fa 450 anys l’ancestre més remot per
línia recta paterna que hem pogut confirmar documentalment, Joan
Sobrequés, exercia de pagès. Un rebesnet de Joan Sobrequés, Felip
Sobrequés, aniria a estudiar a la universitat de Montpeller i exerciria de
metge a la veïna localitat d’Arles. Allí naixeria el seu fill, el també doctor
en medicina Josep Sobrequés [3], reberebesavi de Santiago Sobrequés.
Per la branca de la mare, el llinatge Vidal és també un llinatge rústic
establert a Riudellots de la Selva. En aquest sentit, aquest treball té
com a objectius traçar i documentar al detall la seva línia recta paterna
i construir el seu arbre de costats fins a la sisena generació. L’estudi
permet establir la procedència i estat social dels 32 primers cognoms
de Santiago Sobrequés i Vidal.
LÍ N I A R E CTA PATE R NA
Es presenten les onze generacions que separen Joan Sobrequés, pagès
de Montferrer (Bisbat d’Elna, Vallespir, França), de Santiago Sobrequés
i Vidal, historiador de Girona.
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I. JOAN SOBREQUÉS, pagès; *Montferrer c. 1570, †Montferrer
25.9.1645; 1 =Montferrer 27.11.1596 2 Antònia Valls, *Montferrer
28.10.1575,3 filla de Francesc Valls i Antònia.4
Fills:
1. Francesc Sobrequés i Valls; *Montferrer 22.5.1597, que segueix.
2. Maria Antònia Sobrequés i Valls; *Montferrer 8.9.1601;5 =
Montferrer 27.10.1624 Vicenç Baixach, bracer de Montferrer.
3. Antoni Sobrequés i Valls; *Montferrer 25.1.1604.6
4. Guillem Sobrequés i Valls; *Montferrer 16.5.1605.7
5. Pere Sobrequés i Valls; *Montferrer 14.11.1607,8 †Montferrer
29.4.1678 = Montferrer 18.4.16419 Magdalena Peiró.
6. Magdalena Sobrequés i Valls; *Montferrer 22.2.1610,10 †Montferrer
5.5.1679.
7. Joan Sobrequés i Valls; *Montferrer 11.12.1611.11

1. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre d’òbit informa que va fer testament el dia
13.7.1639 davant de Joan Pere Canals, rector de l’església de Montferrer i notari apostòlic.
2. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de matrimoni confirma que la núvia és
filla de Francesc Valls.
3. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de
Francesc Valls i Antònia. Foren padrins Bernat Pàmies i Antònia Rocha.
4. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. Francesc Valls i Antònia, la seva esposa, surten a la
llista de confessats l’any 1597, juntament amb la seva filla Antònia i Joan Sobrequés “son gendre”.
5. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de Joan
Sobrequés i Antònia. Feren de padrins Joan Vilafort i Antònia Rocha.
6. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Antoni Sobrequés i Joanna Costa, tots de Montferrer.
7. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Guillem Valls i Caterina Figueras.
8. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Pere Figueras i Antònia Figueras.
9. Llibre parroquial de Montferrer 1630-1703. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és fill
de Joan Sobrequés, pagès, i Antònia. La núvia és filla d’Antoni Peiró, bracer, i Maria, difunta.
10. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Esteve Valls i Maria Valls.
11. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Joan
Sobrequés i Antònia. Feren de padrins Jaume Roca Balle i Joanna Fabra.

i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 7 1 - 1 9 5

173

Jordi Mestres de la Meana, Genealogia de Santiago Sobrequés i Vidal

8. Rufina Prisca Sobrequés i Valls; *Montferrer 16.3.161312 =
Montferrer 10.6.163913 Francesc Peiró.
9. Margarida Sobrequés i Valls; *Montferrer 8.5.1615.14
Registre de matrimoni entre Joan Sobrequés i Antònia Valls. Font:
Arxius de l’ACG.

Als 27 de noviembre 1596 es estat celebrat matrimoni entre Joan Sobraques
y Antonia donzella filla de Francesch Valls tots de Montferrer del que son
estats testimonis mo Arnalt Serra y Bernat Rocha y jo Lucas Prunet lo que
com a par[r]oco so estat present quant dits conjug[u]es se han donat lo mutuo
consenç matrimonial.

II. FRANCESC SOBREQUÉS I VALLS, pagès; *Montferrer
22.5.1597,15 †Montferrer 18.3.1668;16 =Montferrer 27.11.162417 Caterina

12. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de Joan
Sobrequés i Antònia. Feren de padrins Pere Fabra i Caterina Rocha.
13. Llibre parroquial de Montferrer 1630-1703. El registre de matrimoni confirma que la núvia és
filla de Joan Sobrequés, pagès, i Antònia.
14. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Pere Got i Margarida Pujola.
15. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de Joan
Sobrequés i Antònia. Foren padrins Francesc Valls i Damiana Valls. Rebé la confirmació el 21 de setembre
de 1597 pel bisbe d’Elna, Francesc Robuster.
16. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre d’òbit detalla que feu testament.
17. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és fill
de Joan Sobrequés, pagès de Montferrer, i Antònia i la núvia és filla d’Antoni Baixach, bracer de Montferrer, i Caterina.
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Baixach, *Montferrer 2.9.1605,18 †Montferrer 30.4.1643,19 filla d’Antoni
Baixach, bracer de Montferrer, i Caterina; 2n Montferrer 22.6.164520
Caterina, vídua de Joan Daunis de Sant Llorenç de Cerdans,
†Montferrer 16.1.1684.
Fills:
1. Caterina Sobrequés i Baixach; *Montferrer 14.10.1625.21
2. Maria Antònia Sobrequés i Baixach; *Montferrer 4.3.1628.22
3. Magdalena Sobrequés i Baixach; = Montferrer 9.7.164523 Miquel
Sors, pagès de Prats de Molló.
4. Maria Sobrequés; *Montferrer c. 1648; = Montferrer 3.4.167324
Lluís del Clos, de Sant Marçal.
5. Felip Sobrequés; *Montferrer c. 1650, que segueix.
Registre de matrimoni entre Francesc Sobrequés, fill de Joan
Sobrequés i Antònia, i Caterina Baixach. Font: Arxius de l’ACG.
A 27 de dit [mes novembre de 1624] en dita par[ro]q[ui]al es estat celebrat
matrimoni per paraules de p[rese]nt entre Francesch Sobraques fadri fill
de Joan Sobraques pages de la par[ro]quia de Montf [erre]r y de Anthonia
conjug[u]es de una part y Catherina donzella filla de Anthoni Baxach
brasser de dita par[ro]quia y de Catherina sa m[ul]l [e]r de la part altra
en testimoni de Joan Got y de Joan Pere Figueres pagesos de Montf [erre]r
18. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla d’Antoni
Baixach i Caterina. Foren padrins Pere Maler i Caterina Figueras.
19. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre d’òbit confirma que la difunta és “Caterina muller de Francesc Sobrequés”.
20. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és
vidu i que la núvia és vídua de Joan Daunis, quondam pagès de Sant Llorenç de Cerdans.
21. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de
Francesc Sobrequés i Caterina. Foren padrins Joan Sobrequés i Caterina Baixach.
22. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és filla de
Francesc Sobrequés i Caterina. Foren padrins Antoni Baixach i Antònia Sobrequés.
23. Llibre parroquial de Montferrer 1630-1703. El registre de matrimoni confirma que la núvia és
filla de Francesc Sobrequés, pagès, i Caterina, difunta.
24. Llibre parroquial de Montferrer 1630-1703. El registre de matrimoni confirma que la núvia és
filla de Francesc Sobrequés, difunt, i Caterina, vivint, i el nuvi és fill de Bartomeu del Clos i de Joanna,
del lloc de Sant Marçal.
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y de mi dit Joan Pere Canals p[rebe]re y rector de Montf [erre]r qui com a
parrocho he intercedit quan se [h]an donats los mutuos consensus.

Registre de matrimoni entre Francesc Sobrequés, vidu, i Caterina,
vídua de Joan Daunis. Font: Arxius de l’ACG.

Als vint y dos de juny del any mil sis cents quaranta y sinch en la ygl[esi]a
parroquial de la Verge Maria de Mollet terme de Montferrer Bisbat de Elna
fouch celebrat matrimoni per paraules de p[rese]nt entre Francesch Sobraques
viudo pages de dit terme de una part y Chatarina Daunis viuda relicta de Joan
Daunis q[u]o[ndam] pages del lloch de S[an]t Llorens dels Sardans de la part

25. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre d’òbit detalla que l’enterrament fou l’endemà, dia 13, al cementiri de l’església parroquial de Montferrer i que hi assistiren Francisco Vidal, son
germà, i Joan Trescases, son cunyat.
26. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és fill
de Francisco de Sobrequés, quondam, i de Caterina i la núvia és filla de Joan Trescases i de Mariàngela.
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altra. Prengui lo consentiment jo Francesch Pla p[rebe]re en Theol[ogi]a
D[oct]or y R[ect]or de dita parroquia en p[rese]ntia del R[everen]t Abdon
Vilar p[rebe]re de S[an]t Marsal mo[ssen] Joseph Campdoras estudiant
del dit lloch de S[an]t Llorens dels Sardans testimonis cridats.

III. FELIP SOBREQUÉS, pagès; *Montferrer c. 1650, †Montferrer
12.2.1691;25 = Montferrer 4.4.167926 Maria Trescases, *1663, filla de Joan
Trescases i Maria Àngela Galangau; un cop vídua de Felip Sobrequés,
casà amb Guillem Martí a Montferrer el 8.8.1695.27
Fills:
1. Joan Sobrequés i Trescases; *Montferrer 14.10.168028
2. Esteve Sobrequés i Trescases; *Montferrer 15.3.168329
3. Francesc Sobrequés i Trescases; *Montferrer 5.8.1685.30
4. Joan Pere Sobrequés i Trescases; *Montferrer 10.10.1687, que
segueix.
Registre de matrimoni entre Felip Sobrequés, fill de Francesc
Sobrequés (difunt) i de Caterina (vivent; per tant és la segona esposa)
i Maria Trescases. Font: Arxius de l’ACG.

27. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de matrimoni confirma que la núvia és
Maria Sobrequés, vídua, de edat de 32 anys.
28.Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Felip Sobrequés i de Maria. Els padrins foren Joan Trescases i Caterina Sobrequés.
29. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que és fill de Felip
Sobrequés i de Maria. Els padrins foren Esteve Bernat, de Vinçà, i Mariàngela Trescases.
30. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejat el 7.8.1685. Els padrins foren Francesc Daunis, pagès, i Maria Àngela Camps.
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Vull als quatra de abril any mil sis sents setanta y nou en la parroquial de
Montferrer Bisbat de Elna es estat selebrat matrimoni per paraulas de present
per y entre Falip de Sobraques fradi de Montferrer fill legitim y natural de
Fransisco de Sobreques quaondam y de Catarina conjug[u]es bibent de una
part y Maria Trescasas donsella del mateix lloc filla llegitmia y natural de
Joan Trescasas del mateix lloch y de Mariangela conjug[u]es bibents de part
altra [h]a pres lo consentiment lo Reverent Josep Pares segons la forma y
modo de Santa Mara Yglesia Catolica Romana testimonis Rafel Peirola fradi
y Jauma Pagès tots de Montferrer.

IV. PERE SOBREQUÉS I TRESCASES, pagès; *Montferrer
10.10.1687, 31 †Montferrer 29.3.1752; 32 = Montferrer 19.2.1705 33
Magdalena Fita i Valls, *Montferrer 1.1.1685,34 †Montferrer 4.2.1744,35
filla de Joan Fita, de Montferrer, i Caterina.
Fills:
1. Felip Sobrequés i Fita; *Montferrer 4.2.1706, que segueix.
2. Maria Teresa Sobrequés i Fita; *Montferrer 29.10.1707.36
3. Guillem Sobrequés i Fita; *Montferrer 27.4.1710.37
4. Joan Sobrequés i Fita; *Montferrer 23.2.1715.38

31. Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. Batejat el 19.10.1687. El registre de baptisme confirma que és fill de Felip Sobrequés, pagès, i de Maria. Els padrins foren Joan Trescases, fadrí, i Maria,
muller de Joan Galengou, pagès de Montferrer.
32. Llibre parroquial de Montferrer 1737-1760. El registre d’òbit, en francès, confirma l’enterrament
de Pierre Sobrequés dins el cementiri de l’església.
33. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és fill
de Felip Sobrequés, difunt, i de Maria Martí, muller de dit difunt en primeres núpcies, de Montferrer.
34.Llibre parroquial de Montferrer 1570-1699. El registre de baptisme confirma que la batejada és filla
de Joan Fita i de Caterina. Feren de padrins en Josep Oms, de Prats de Molló, i Margarida Anna Valls, de
Montferrer.
35. Llibre parroquial de Montferrer 1737-1760. El registre d’òbit, en francès, confirma que és l’esposa de Pierre Sobrequés, que encara viu.
36. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 30.10.1707 amb els noms de Maria Teresa
Gertrudis Caterina. Els padrins foren Pere Fita, bracer, i Maria Martí, muller de Guillem Martí, pagès.
37. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejat el 29.4.1710. Els padrins foren Guillem Martí,
pagès de Vilaroja, i Margarida Fita Sabater.
38. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejat el 25.2.1715. Els padrins foren Joan Sobrequés, pastor, i Margarida Rivet.
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5. Maria Teresa Sobrequés i Fita; *Montferrer 10.3.1717.39
6. Anna Maria Sobrequés i Fita; *Montferrer 23.10.1719.40
7. Maria Caterina Sobrequés i Fita; *Montferrer 16.8.1722.41
8. Maria Rosa Sobrequés i Fita; *Montferrer 7.10.1725.42
9. Maria Àngela Sobrequés i Fita; *Montferrer 3.4.1728.43
10. Llorenç Sobrequés i Fita; *Montferrer 16.7.1731.44
Registre de matrimoni entre Pere Sobrequés, fill de Felip Sobrequés
(difunt) i de Maria Martí (muller en primeres núpcies; casada ara amb
Guillem Martí) i Magdalena Fita. Font: Arxius de l’ACG.
[Al marge esquerre: Matrimoni Sobraqués] Vuy als desanou de fabrer del
any mil [set] cents y sinch es estat celebrat matrimoni en fas de Santa Mare la
Iglesia entre Pere Sobraqués brasser fill legitim y natural de Falip Sobraques
diffunt y de Maria Martí muller de dit diffunt en primeras nupcias de la
parrochia de Montferrer de una part y Madalena Fita donzella filla legitima
y natural de Joan Fita diffunt y de Catherina vivint de la mateixa parrochia
de part altre. Han acistit a la celebracio de dit matrimoni Francisco Daunis,
Esteve Sobraques, Miquel Brases y Joan Arqué tots brassers de dita parrochia
de Montferrer, los quals cridats a firmar [h]an declarat no saber de escriure
en fe de que firmo jo March Antoni Roca prevere y rector de Montferrer.

39. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 13.3.1717 amb els noms de Maria Teresa
Margarida. Els padrins foren Felip Sobrequés i Matria Trescases.
40. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 26.10.1719. Els padrins foren Joan Trescases, pagès, i Margarida Anna Valls, vídua de la vila d’Arles.
41. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 18.8.1722. Els padrins foren Esteve Sobrequés, bracer, i Caterina Fita, vídua.
42. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 8.10.1725. Els padrins foren Felip Sobrequés i Maria Sobrequés.
43. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 5.4.1728. Els padrins foren Guillem Sobrequés i Teresa Sobrequés.
44. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejada el 19.7.1731. Els padrins foren Felip Sobrequés, llicenciat en filosofía, i Francesca Sobrequés.
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V. FELIP SOBREQUÉS I FITA, doctor en medicina;45 *Montferrer
2.2.1706;46 = dp 11.12.173547 Margarida Tarrés, de Girona, filla de Joan
Tarrés, de Bescanó, i Magdalena.
45. El 1746, la Facultat de Medicina de la Universitat de Perpinyà va engegar un procés en contra de
Felip Sobrequés, a qui van demanar de presentar els seus títols mèdics [3].
46. Llibre parroquial de Montferrer 1700-1737. Batejat el 4.2.1706. El registre de baptisme confirma
que és fill de Pere Sobrequés, pagès, i Magdalena. Els padrins foren Esteve Sobrequés, fadrí pagès, i
Caterina Fita, vídua, de Montferrer.
47. La dispensa de proclama confirma que el nuvi és fill de Pere Sobrequés, de Montferrer, i de
Magdalena.
18 0
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Fills:
1. Pere Sobrequés i Tarrés; *Arles 20.3.1737.48
2. Joan Sobrequés i Tarrés; *Arles 21.2.1739,49 †Arles 30.3.1741.50
3. Josep Sobrequés i Tarrés, *Arles 16.12.1739, que segueix.
Registre de baptisme de Felip Sobrequés, fill de Pere Sobrequés i
Magdalena. Font: Arxius de l’ACG.

[Al marge esquerre: Baptisme Sobrequés] Als quatre de febrer del any mil
set cents y sis en las baptismals de la parrochial iglesia de Montferrer segons
rito y forma de nostra santa mare la Iglesia jo baix firmat he batejat a Philip
Joan Esteve Francisco fill llegitim y natural de Pere Sobreques pages, y de
Magdalena conjugues de dita parrochia de Montferrer, nasque als dos de dit
mes y any. Foren padrins Esteve Sobreques fadri pages y Chatarina Fita
viuda tots de dita parrochia als quals he cridat per firmar y han dit no saber
en fe de que firmo jo.
48. Monestir de Santa Maria d’Arles, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1712-1742, foli 185r
(llibret amb folis més petits inserits). Batejat el 21.3.1737. El registre de baptisme confirma que és fill del
doctor en medicina Felip Sobrequés i Margarida. El padrí fou Pere Sobrequés, pagès de Montferrer.
49. Monestir de Santa Maria d’Arles, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1712-1742, foli 40r.
Batejat el 22.2.1737. El registre de baptisme confirma que és fill del Doctor en Medicina Felip Sobrequés
i Margarida. Els padríins foren en Joan Sobrequés, pagès de Montferrer, i Magdalena Sobrequés, també
de Montferrer.
50. Monestir de Santa Maria d’Arles, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1712-1742, foli 13v. El
registre d’òbit, en francès, diu que “ay donnee sepulture eclesiastique a un albat garçon de Monsieur le docteur
Philippe Sobraques”. Com que no especifica el nom, tant podria ser en Pere com en Joan.
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Dispensa de proclama entre Felip Sobrequés, fill de Pere Sobrequés
i Magdalena, i Margarida Tarrés. Font: FamilySearch.

Philippus Sobreques juvenis Medicine Professor Gerunda degens filius Petri
Sobreques pa[rochi]a de Monferrer Elne Dio[cesis] et Magdalena conjugum
viven ex una; et Margaritta domicella estam Gerunda commorans filia
Joannis Tarrés qo par[rochi]a de Bascanó et Magdalena conjugum illius
vidua relicta partibus ex altera. Cupiunt inter se matrimonium remissis
monitionibus contrahere. Testes de libertate contrahemtium sunt Joannes
Tarrés frater dicta contrahentis et D [octo]r Antonius Rososa ambo G da repert.

VI. Magnífic JOSEP SOBREQUÉS I TARRÉS, doctor en medicina;51
*Arles 16.12.1739;52 =2n Agullana 10.10.1775, 53 Eugènia Perxés i
Cardoner, d’Agullana, filla de Josep Perxés, taper, i de Rosa Cardoner.

51. Tesis i dissertacions acadèmiques de la Universitat de Montpeller, abril de 1760. Dissertatio phisiologica de sanguine quam Deo duce & auspice Dei-parâ in augustissimo Monspeliensi Apollonis Fano & pro primâ
consequendâ Aplinari Laureâ tueri conabitur Josephus Sobrequés, artium liberalium magister & jamdudùm
medicinae alumnus, die mensis Aprilis Anni 1760 ab horâ octavâ ad meridiem. Perpiniani: ex Typis GuillelmiSimonis Le Comte 28 p.; 4º (18 cm). Es conserva un exemplar al Fons Antic de la Biblioteca Diocesana del
Seminari de Girona (Topogràfic: 09/688).
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Fills:
1. Francesc Sobrequés i Perxés; *Agullana 3.8.1777;54 = dp 12.2.1807
Francesca Galí i Bonavia, de Besalú.
2. Teresa Sobrequés i Perxés; *Roses 4.7.1779;55 = Joan Ferran i
Bonjardí, d’Arenys de Mar.
3. Gertrudis Sobrequés i Perxés; *Roses 14.1.1781.56
4. Bartomeu Sobrequés i Perxés; *Camallera 12.8.1787.57
5. Cosme Sobrequés i Perxés; *c. 1790, que segueix.
6. Josepa Sobrequés i Perxés; *c. 1795; = Agullana 7.12.1820, Josep
Fita i Ribas, fill de Francesc Fita i Maria Ribas.
Registre de baptisme de Josep Sobrequés, fill del doctor en medicina
Felip Sobrequés i Margarida. Font: Arxius de l’ACG.
[Al marge esquerre: Baptisme del Senyor Dochtor en Medicina Phelip
Sobraques] Als desasset del mes de decembre del any mil set cents trenta nou
jo baix firmat prebere y curat de la iglesia parroquial de Sant Salvador de
la vila de Arles a les fonts baptismals del monestir segons la intructio de la
Santa Mare Iglesia he baptejat a Joseph Abdon Joan nat lo setze del dit mes y

54. Església de Santa Maria d’Agullana, Llibre de baptismes 1777-1805, foli 3v. Batejat el 7.8.1777. El
registre de baptisme confirma que és fill del doctor en medicina Josep Sobrequés i Eugènia Perxés, net
per part de pare del doctor en medicina Felip Sobrequés i Margarida Tarrés, i per part de mare de Josep
Perxés, taper d’Agullana, i Rosa Cardoner.
55. Església de Santa Maria de Roses, Llibre de baptismes 1751-1791, full 563. Batejada el 4.7.1779.
56. Església de Santa Maria de Roses, Llibre de baptismes 1751-1791, full 564 (nova numeració).
Batejada el 14.1.1781. El registre de baptisme detalla que l’avi patern, Felip Sobrequés, és “metge de Arles
en lo Rosselló”.
57. Església de Sant Bartomeu de Camallera, Llibre de baptismes 1759-1851, foli 63r-63v. Batejat el
13.8.1787. El registre de baptisme detalla que l’avi patern, Felip Sobrequés, és “doctor en medicina a Arles
de Rosselló”.
52. Monestir de Santa Maria d’Arles, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1712–1742, foli 64v.
Batejat el 17.12.1739. El registre de baptisme confirma que és fill de Felip Sobrequés, doctor en medicina,
i Margarida. El padrí fou Josep Delovis, cirurgià. Rebé la confirmació al mateix monestir el 9.5.1741.
53. Església de Santa Maria d’Agullana, Llibre de matrimonis 1757–1805, foli 38r-38v. El registre de
matrimoni menciona que el nuvi és vidu. Dispensa de proclama obtinguda el 9.10.1775.
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any fill llegitim y natural del senyor Phelip Sobraques doctor en medicina
y de la senyora Margarida conjug[u]es son estats padrins lo senyor Joseph
Delovis cirurgia y la padrina la senyora Theresa Sudrias lo son firmats lo
pare hi ha assistit en fe de que firmo.

Registre de matrimoni entre el doctor en medicina Josep Sobrequés,
vidu, i Eugènia Perxés. Font: FamilySearch.
[Al marge dret: Sobreques ab Perxes] Als deu de octubre de mil set cents setanta
y sinch jo Fran[cis]co Parer P[rebe]re y R[ect]or de la present parroquia de
Agullana de llicencia expressa de la curia eglesiastica de Gerona despatxada a
lo nou de dits mes y any per lo molt R[evere]nt S[enyo]r V[icari] G[eneral]
184
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y Off[icia]l de aquella per asistir al matrimoni celebrador entre lo Magnifich
D[octo]r en Medicina Joseph Sobreques en Agullana residint viudo de una
part; y Eugenia donzella filla llegitima y natural de Josep Parxes taper de
la present parroquia y Roxa Parxes y Cardoner conjugues vivint: Haventlos
interrogat y entes be lo mutuo consentiment per paraulas de present los he
units en matrimoni segons rito de N[ostr]a S[an]ta M[are] la Ig[les]ia essent
testimonis a est fi cridats Christoful Brugat mestre de casas y Joseph Prats
taper tots de Agullana. Fran[cis]co Parer R[ect]or.

VII. COSME SOBREQUÉS I PERXÉS, barber; *c. 1790;58 = c. 1815,59
Caterina Camps i Torras, *Torroella de Montgrí 1791,60 filla de Francesc
Camps, manyà, i Tecla Torras.
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Fills:
1. Anna Sobrequés i Camps; *Torroella de Montgrí 25.10.1825;61
= Girona 11.1.185262 Francisco Ruiz, soldat del Regiment de
Simancas, natural de Ronda (Màlaga).
2. Pere Sobrequés i Camps; *Girona 6.6.1828, que segueix.
3. Maria Anna Sobrequés i Camps; *Girona 18.8.1830.63
4. Madrona Sobrequés i Camps; *Girona 20.4.1833.64
Registre de baptisme de Pere Sobrequés, fill de Cosme Sobrequés
i Caterina Camps i net del doctor Josep Sobrequés i Eugènia Perxés.
Font: FamilySearch.
[Al marge esquerre: Sobreques: Pere Jph Joan 77] Als set juny de mil vuyt
cents vint y vuyt en las fonts baptismals de S[a]n Feliu de Gerona jo J[ose]
ph Thomas R[evere]nt curat de dita he batejat a Pere, Joseph, Joan, nat lo
die antes fill legit[im] de Cosme Sobreques barber nat[ura]l de Agullana y
de Catharina Camps de Torroella de Montgri conj[ugues]. Avis paternos:
D[octo]r J[ose]ph Sobrequés metge y Eugenia Perxés conj[ugues]. Maternos:

61. Església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, Llibre de baptismes 1800-1836, foli 282v. Batejada el 26.10.1825. El registre de baptisme confirma que és filla de Cosme Sobrequés, d’Agullana, i Caterina
Camps, de Torroella de Montgrí, neta per part de pare de Josep Sobrequés, de qui diu és “natural de
Arles en lo Rosselló”, i Eugènia Perxes, i per part de mare de Francesc Camps, de Torroella de Montgrí, i
Tecla Torras, de Púbol.
62. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1851-1855, full 2. El
registre de matrimoni confirma que la núvia és filla de Cosme Sobrequés, difunt, i Caterina Camps.
63. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1801-1855, foli 476r. Batejada el 19.8.1830.
64. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1801-1855, foli 495v. Batejada el 21.4.1833.
58. No s’ha localitzat el seu registre de baptisme a Agullana, ni a Roses, ni a Camallera. La data de
naixement és una estimació basada en la possible data del matrimoni.
59. No s’ha localitzat el registre de matrimoni. Estimació basada en les edats dels nuvis i la data del
bateig del darrer fill.
60. Església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, Llibre de baptismes 1776-1795, foli 207. El registre de Caterina Camps i Torras és a l’índex (entre Domingo Casabó i Anna Comas) però el foli on hi
hauria d’haver el registre està arrencat. Va néixer entre el 16 d’octubre i el 16 de novembre de 1791.
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Fran[ces]ch Camps mañá y Tecla Torres conj[ugues]. Padrins: Pere Cuguller
negoc[ian]t y Maria Porcell viuda.

VIII. PERE SOBREQUÉS I CAMPS, mestre de cases; *Girona
6.6.1828,65 †Girona entre 1863-1877; = Girona 22.10.1852,66 Margarida
Mosqueras i Alou, *Girona 5.9.1824,67 †Girona 27.1.1889,68 filla de Narcís
Mosqueras, treballador, i Maria Alou, de Girona.
Fills:
1. Narcís Sobrequés i Mosqueras; *Girona 22.12.1853, que segueix.
2. Tomàs Sobrequés i Mosqueras; *Girona 18.1.1856,69 †Girona
13.3.1860.70
3. Segismundo Sobrequés i Mosqueras; *Girona 28.11.1857.71
4. Esteve Sobrequés i Mosqueras; *Girona 28.12.1859.72
5. Ramon Sobrequés i Mosqueras; *Girona 27.9.1862.73
65. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1801-1855, foli 459v. Batejat el 7.6.1828. El
registre de baptisme confirma que és fill de Cosme Sobrequés, d’Agullana, i Caterina Camps, de Torroella
de Montgrí, net per part de pare del Doctor Josep Sobrequés, metge, i Eugènia Perxes, i per part de mare
de Francesc Camps, manyà, i Tecla Torras.
66. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes, matrimonis i òbits 1851-1855, full 5. El
registre de matrimoni confirma que el nuvi és fill de Cosme Sobrequés, difunt, i Caterina Camps i la
núvia és filla de Narcís Mosqueras i Maria Alou.
67. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1801-1855, foli 429v. Batejada el mateix
dia. El registre de baptisme confirma que és filla de Narcís Mosqueras, treballador, i Maria Alou, de
Girona, neta per part de pare de Francesc Mosqueras, treballador, i Maria Suriñach, i per part de mare
d’Esteve Alou, treballador, i Rosa Costa.
68. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 231. El registre d’òbit
indica que tenia 64 anys i confirma que era vídua de Pere Sobrequés i filla de Narcís Mosqueras i Maria
Alou, de Girona. En morir deixà dos fills: Narcís i Esteve.
69. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1856-1862, fulls 4-5. Batejat el 20.1.1856.
70. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1856-1862, full 108.
71. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1856-1862, fulls 87-88. Batejat el 29.11.1857.
72. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1856-1862, fulls 186-187. Batejat el 1.1.1860.
73. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1862-1871, fulls 4-5. Batejat el 28.9.1862.
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Registre de matrimoni entre Pere Sobrequés, fill de Cosme Sobrequés i Caterina Camps, i Margarida Mosqueras. Font: Arxiu Diocesà
de Girona.

[Al marge esquerre: Sobreques ab Mosqueras] Als vint y dos Oct[ubr]e de
mil vuyt cents cinquanta dos. En la parr[oqui]al Igl[esi]a de S[a]n Feliu
de Girona en pr[es]encia del R[everen]t Bona[ventu]ra Palau p[rebe]re
previa comissió del infrascrit curat de dita se ha celebrat matrimoni remissis
monitionibus entre parts de Pere Sobrequés m[es]tre de casas, fill de Cosme
dif[un]t nat[ura]l de Agullana y de Cat[erin]a Camps de Torroella de
Montgrí conj[ugues] viuda de una y Margarida Mosqueras soltera filla de
Narcís y Maria Alou conj[ugues] estos y los contrah[ien]ts nat[ura]ls y vibint
de esta. Testimonis foren Joseph y Ramon Vidal tambe de esta acto continuo
reberen las velacions y missa nubcial.

IX. NARCÍS SOBREQUÉS I MOSQUERAS, fuster; *Girona
22.12.1853,74 †Girona, 9.11.1891;75 =1r dp 12.8.1876,76 Dolors Masbernat

74. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1801-1855, foli 588r. Batejat el 24.12.1853.
El registre de baptisme confirma que és fill de Pere Sobrequés i Margarida Mosqueras, de Girona, net
per part de pare de Cosme Sobrequés i Caterina Camps, i per part de mare de Narcís Mosqueras i Maria
Alou.
75. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 327-328. El registre d’òbit
diu que tenia 37 anys i confirma que estava casat en segones núpcies amb Narcisa Codolar i que era fill
de Pere Sobrequés i Margarida Mosqueras, de Girona. En morir deixà tres fills: Tomàs, Honorat i Benet.
76. Diòcesi de Girona, Dispenses matrimonials 1876, 12.8.1876.
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i Puigalràs, *Fornells de la Selva 15.9.1855,77 †Girona, 22.10.1884,78 filla
de Joaquim Masbernat, de Girona, i Maria Puigalràs, de Fornells de
la Selva; 2n Girona (Sant Feliu) 17.5.188579 Narcisa Codolar i Jubert,
*Llagostera 20.2.1856,80 vídua de Francesc Nogués i Casas, filla de Joan
Codolar Domènec, taper, i Maria Teresa Jubert, de Llagostera.
Fills:81
1. Honorat Sobrequés i Masbernat; *Girona 21.7.1877,82 †Girona,
28.2.1883.83
2. Tomàs Sobrequés i Masbernat; *Girona 24.12.1878, que segueix.
3. Narcís Sobrequés i Masbernat; *Girona 26.10.1880,84 †Girona,
9.5.1882.85
4. Domingo Sobrequés i Masbernat; *Girona 11.4.1883,86 †Girona,
7.7.1883.87
5. Pilar Sobrequés i Masbernat; *Girona 27.4.1884.88

77. Església de Sant Cugat de Fornells de la Selva, Llibre de baptismes 1851-1868, foli 29r-29v. Batejada el 16.9.1855. El seu registre de baptisme confirma que és filla de Joaquim Masbernat, de Girona, i
Maria Puigalràs, de Fornells de la Selva, neta per part de pare de Joan Masbernat, de Sant Cugat (bisbat
de Barcelona), difunt, i Caterina Maseras, de Figueres, i per part de mare d’Esteve Puigalràs, d’Amer, i
Maria Rosa Cumaleras (Comalat), de la Bisbal (d’Empordà).
78. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 103-104. El registre d’òbit
diu que morí a l’edat de 29 anys i confirma que estava casada amb Narcís Sobrequés i que era filla de
Joaquim Masbernat, de Girona, i Maria Puigalràs, de Fornells.
79. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de matrimonis 1884-1909, folis 7v-8r. Dispensa de proclama obtinguda el 16 de maig de 1885. El registre de matrimoni confirma que el nuvi és vidu de Dolors
Masbernat i la núvia és vídua de Francesc Nogués, de Llagostera.
80. Església de Sant Feliu de Llagostera, Llibre de baptismes 1852-1856, foli 107r. Batejada el
21.2.1856.
81. Al padró de Girona de l’any 1880 hi trobem registrada la família Sobrequés-Masbernat, matrimoni i tres fills, que residia al carrer de Pedret, número 34. Narcís Sobrequés surt anotat com a fuster i
amb una nota que diu que està exempt de quintes per viudetat de la seva mare.
82. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1871-1881, full 269. Batejat el 23.7.1877.
83. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 66.
84. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1871-1881, full 395. Batejat el 29.10.1880.
85. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 52.
86. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1883-1895, full 1. Batejat el 15.4.1883.
87. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de defuncions 1880-1899, full 74.
88. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1883-1895, full 39. Batejada el 29.4.1884.
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6. Honorat Sobrequés i Codolar; *Girona 31.5.1886;89 = Girona (Sant
Feliu) 27.9.1914 Josepa Carbonell i Perich, de Girona.
7. Benet Sobrequés i Codolar; *Girona 25.7.1891.90
Registre de baptisme de Narcís Sobrequés, fill de Pere Sobrequés
i Margarida Mosqueras i net de Cosme Sobrequés i Caterina Camps.
Font: FamilySearch.

[Al marge dret: Sobrequés. Ns Sagimon Pere 93] [Als] vint y quatre
Des[embr]e de mil vuyt cents cinquanta tres en las fonts baptismals de S[a]n
Feliu de Gerona jo Joseph Thomás P[re]b[e]re curat de dit he batejat a Narcis
Sagimon P[e]r[e] nat dos dies antes; fill legit[im] de Pere Sobraqués y de
Margarida Mosqueras conj[ugues] de esta. Avis paternos. Cosme Sobrequés
y Cath[erin]a Camps conj[ugues]. Maternos. Narcís Mosqueras y Maria
Alou conj[ugues]. Padrins. Lo avi mat[er]no y Susanna Cullell.

X. TOMÀS SOB R EQUÉS I MAS B E R NAT, músic; *Girona
24.12.1878,91 †Girona, 9.3.1945;92 = Girona (Catedral) 12.9.1910,93 Dolors

89. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1883-1895, full 112. Batejat el 3.6.1886.
Conté una nota que informa que va contraure matrimoni el 27.9.1914 a l’Església de Sant Feliu de Girona
amb Josepa Carbonell i Perich. Dispensa de proclama obtinguda el 24.9.1914.
90. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1883-1895, full 340. Batejat el 28.7.1891.
91. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de baptismes 1871-1881, full 334. Batejat el 26.12.1878.
El seu registre de baptisme confirma que és fill de Narcís Sobrequés, de Girona, i Dolors Masbernat, de
Fornells de la Selva, net per part de pare de Pere Sobrequés i Margarida Mosqueras, de Girona, i per part
de mare de Joaquim Masbernat, de Girona, i Maria Puigalràs, de Fornells de la Selva. Conté una nota que
informa que va contraure matrimoni el 12.9.1910 a la Catedral de Girona amb Dolors Vidal i Duran.
92. Necrològica de Tomàs Sobrequés i Masbernat, professor de l’Escola Normal de Magisteri, publicada a Los Sitios del dia 15 de març de 1945. Menciona l’esposa, Dolors Vidal, els seus dos fills, Santiago
i Elvira, i els seus fills polítics respectius, Flor Callicó i Robert Mercader.
93. Església de Sant Feliu de Girona, Llibre de matrimonis 1909-1918, malauradament destruït l’any
1936. Es conserva però la dispensa de proclama obtinguda el 9.9.1910.
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Vidal i Duran, *Cassà de la Selva 19.3.1881,94 filla de Francesc Vidal, de
Girona, i Elvira Duran, de Sarrià de Ter.
Fills:95
1. Santiago Sobrequés i Vidal; *Girona 12.9.1911, que segueix.
2. Elvira Sobrequés i Vidal, *Girona 22.10.1915; = Robert Mercader.
Registre de baptisme de Tomàs Sobrequés, fill de Narcís Sobrequés
i Dolors Masbernat i net de Pere Sobrequés i Margarida Mosqueras.
Font: FamilySearch

[Al marge esquerre: Sobrequés y Masbernat. Tomás 91. Contrajo matrimonio
con Dolores Vidal Durán en la Catedral de esta ciudad el 12 de setiembre
de 1910] A los veinte y seis Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho el
P[res]b[ite]ro y Coadjutor de la Yglesia parroquial de S. Felix de Gerona D.
Ginés Viñas bautizó á Tomas, Estevan y Narciso en la pila bautismal de la
94. Església de Sant Martí de Cassà de la Selva, Llibre de baptismes 1876-1882, foli 142r. Batejada el
27.3.1881. El seu registre de baptisme confirma que és filla de Francesc Vidal, de Girona, i Elvira Duran,
de Sarrià (de Ter), neta per part de pare de Miquel Vidal, de Riudellots de la Selva, i Antònia Comalada,
de Santa Eugènia (de Ter), i per part de mare de Joaquim Duran, de Sarrià (de Ter), i Magdalena Traiter,
de l’Escala. Conté una nota que confirma la parròquia i la data del matrimoni amb Tomàs Sobrequés i
Masbernat.
95. Al padró de Girona de l’any 1921 hi trobem registrada tota la família Sobrequés-Vidal que des
de feia sis mesos residia al carrer de la Llebre, número 4. Tomàs Sobrequés surt anotat com a professor
especial de música i Dolors Vidal com a professora de l’Escola Normal de Girona.
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misma nacio el dia veinte y cuatro á las nueve y media de la mañana, hijo
legitimo de los consortes Narciso Sobrequés de esta y Dolores Masbernat de
Fornells. Abuelos paternos. Pedro y Margarita Mosqueras ambos de Gerona.
Abuelos maternos. Joaquin de Gerona y Maria Puigalrás de Fornells. Fueron
padrinos Tomás Mosqueras de Gerona y la abuela materna.

XI. SANTIAGO SOBREQUÉS I VIDAL, historiador; *Girona
12.9.1911,96 †Barcelona 30.8.1973;97 = Girona (Sant Feliu) 2.4.1940,
Flor Callicó i Roldós, *Palamós 1912, †Girona 3.10.2008,98 filla de
Jaume Callicó, de Castell d’Aro, i de Candelària Roldós, de Sant Feliu
de Guíxols.99 Tingueren sis fills: Jordi, Jaume, Maria Dolors, Calaia,
Mariona, i Tomàs.
Registre de baptisme de Santiago Sobrequés, fill de Tomàs Sobrequés
i Dolors Vidal i net de Narcís Sobrequés i Dolors Masbernat. Font: Arxiu
Diocesà de Girona.

96. Església de Santa Susanna del Mercadal de Girona, Llibre de baptismes 1901-1912, foli 369v.
Batejat el 19.9.1911. El seu registre de baptisme confirma que és fill de Tomàs Sobrequés, de Girona, i
Dolors Vidal, de Cassà de la Selva, net per part de pare de Narcís Sobrequés, de Girona, i Dolors Masbernat, de Fornells de la Selva, i per part de mare de Francesc Vidal i Elvira Duran, de Girona.
97. Necrològica de Santiago Sobrequés i Vidal publicada a La Vanguardia del dia 5 de setembre de
1973, p. 24.
98. Necrològica de Flor Callicó i Roldós publicada a El Punt del dia 5 d’octubre de 2008. L’òbit es
va celebrar el 5.10.2008 a l’església de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
99. Al padró de Girona de l’any 1920 hi trobem registrada tota la família Callicó-Roldós, matrimoni i
quatre fills, que des de feia un any residia al passeig de Sant Francesc, número 15. El document confirma
que Florentina (Flor), la segona filla, té 8 anys el 1920 i és natural de Palamós.
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[Al marge esquerre: Sobrequés Vidal, Santiago. Contrajo matrimonio en
la parroquial de S. Felix de esta ciudad el dia 2 abril 1940 con Flor Callicó
Roldós] A los diez y nueve de Septiembre de mil novecientos once en esta
parroquial yglesia del Mercadal de Gerona el infrascrito coadjutor de la
misma bautice solemnemente a Santiago, Narciso, Honorato nacido en el dia
doce de las referidas hijo legitimo de Tomás Sobrequés Masbernat natural
de Gerona (S. Felix) y Dolores Vidal Duran de Cassá de la Selva. Abuelos
paternos: Narciso de esta y Dolores de Fornells. Maternos: Francisco y Elvira
de esta. Padrinos Honorato Sobrequés de esta y Narciso Codolar de Llagostera.

AR B R E D E C O STATS
Es presenta a continuació l’arbre de costats [4] complet fins a la sisena
generació de Santiago Sobrequés i Vidal. Per a la numeració de les
persones de l’arbre s’ha emprat el sistema Sousa-Stradonitz i per a la
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numeració dels 32 cognoms (numeració entre parèntesis a la dreta de
l’arbre de costats) el sistema de Melgar [5].
L’ascendència de Santiago Sobrequés és representativa d’una típica
genealogia rústica gironina. En aquest sentit, és remarcable el fet
humà que la descendència d’uns llinatges fonamentalment pagesos i
repartits per la geografia de la Catalunya del Nord i de les comarques
gironines acabi convergint en la persona de Santiago Sobrequés i Vidal,
historiador català de referència i reconegut gironí il·lustre.
AB R E V I ATU R E S I S I G N E S
c.
dp
*
=
†
ACG

circa (al voltant de)
dispensa de proclama
naixement
casament
defunció
Association Catalane de Génealogie
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Flor Callicó
* Palamós 12.9.1912

= Girona (Sant Feliu) 2.4.1940
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1. Santiago Sobrequés, historiador
* Girona 12.9.1911

G-I

=
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7. Elvira Duran
* Sarrià de Ter 12.6.1853

= Girona (Mercadal) 16.2.1876

6. Francesc Vidal
* Girona 1.11.1850

5. Dolors Masbernat
* Fornells de la Selva 15.9.1855

= dp 12.8.1876

4. Narcís Sobrequés, fuster
* Girona 22.12.1853

G-III

15. Magdalena Traiter
* L’Escala 8.5.1823

= 1848

14. Joaquim Duran
* Sarrià de Ter 15.10.1826

13. Antònia Comalada
* Santa Eugènia de Ter c. 1820

= Girona (Mercadal) 13.6.1849

12. Miquel Vidal
* Riudellots de la Selva c. 1815

11. Maria Puigalràs
* Fornells de la Selva 25.3.1832

= Girona (Catedral) 1.1.1855

10. Joaquim Masbernat
* Girona 8.12.1831

9. Margarida Mosqueras
* Girona 5.9.1824

= Girona (Sant Feliu) 22.10.1852

8. Pere Sobrequés, mestre de cases
* Girona 6.6.1828

G-IV

31. Antònia Lambertí
* Figueres c. 1790

= c. 1810

30. Ciprià Traiter, carreter
* Figueres c. 1785

29. Magdalena Turrós
* Sarrià de Ter 8.3.1796

= Sarrià de Ter 14.2.1809

28. Baldiri Duran, negociant
* Sarrià de Ter 19.11.1790

27. Clara Valls
* Salt 29.2.1792

= Santa Eugènia de Ter 20.9.1815

26. Pere Comalada, pagès
* Taialà c. 1790

= dp 18.2.1797
25. Margarida Boet
* Riudellots de la Selva c. 1775

24. Jaume Vidal, pagès
* Riudellots de la Selva 18.10.1767

= c. 1820
23. Ma. Rosa Comalat
* La Bisbal d’Empordà 6.9.1802

22. Esteve Puigalràs
* Amer 11.4.1799

21. Caterina Maseras
* Figueres c. 1805

= c. 1828

20. Joan Masbernat
* Sant Martí del Clot c. 1800

19. Maria Alou
* Miànegues 29.10.1796

= c. 1820

18. Narcís Mosqueras, bracer
* Sant Daniel 5.8.1798

17. Caterina Camps
* Torroella de Montgrí 1791

= c. 1815

16. Cosme Sobrequés, barber
* c. 1790

G-V

Arbre de costats fins a la sisena generació de Santiago Sobrequés i Vidal.

3. Dolors Vidal, professora
* Cassà de la Selva 19.3.1881

Girona (Catedral) 12.9.1910

2. Tomàs Sobrequés, músic
* Girona 24.12.1878

G-II
G-VI

62. Josep Lambertí, hostaler
63. Àgueda Cortada

60. Joan Traiter, pagès
61. Maria Anna Palomer

58. Onofre Turrós, hostaler
59. Margarida Valls

56. Jeroni Duran, hostaler
57. Magdalena Portilló

54. Tomàs Valls, hortolà
55. Teresa Rami

52. Pere Comalada, pagès
53. Teresa Torrent

50. Josep Boet, pagès
51. Maria Bosch

48. Miquel Vidal, pagès
49. Francesca Fàbrega

46. Joan Comalat, teixidor de lli
47. Teresa Prats

44. Martí Puigalràs, bracer
45. Maria Oliveras

42. Andreu Maseras
43. Teresa Llest

40. Jacint Masbernat
41. Eulàlia Matas

38. Esteve Alou, bracer
39. Rosa Costa

36. Francesc Mosqueras, bracer
37. Anna Maria Surinyach

34. Francesc Camps, manyà
35. Tecla Torras

32. Dr. Josep Sobrequés, metge
33. Eugènia Perxés

(16)
(32)

(8)
(24)

(12)
(28)

(4)
(20)

(14)
(30)

(6)
(22)

(10)
(26)

(2)
(18)

(15)
(31)

(7)
(23)

(11)
(27)

(3)
(19)

(13)
(29)

(5)
(21)

(9)
(25)

(1)
(17)
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ANÀLISI DE LA GENEALOGIA DE LA NISSAGA DELS COPONS

Clara Jaumandreu i Oliveras*

resum
Aquest article té per objectiu realitzar una anàlisi exhaustiva de la genealogia del llinatge Copons, una de les famílies més distingides de la Catalunya
del segle XVIII. Tot l’estudi s’ha estructurat mitjançant la recerca metòdica i
l’anàlisi comparativa de diferent documentació, tot i que l’inventari parcialment conservat de Josep de Copons i d’Oms, el quart marquès de Moja, ha
resultat clau pel fet d’obtenir informació històrica molt valuosa i aconseguir
fer molt més comprensible el present estudi.
Paraules clau: Genealogia, família Copons, Marquesat de Moja, Josep de
Copons i d’Oms, Catalunya Moderna.
abstract
This article aims to make an exhaustive analysis of the genealogy of the
Copons lineage, one of the most distinguished families in the Catalonia of the
XVIII century. The whole study has been structured through the methodical
research and comparative analysis of different documentation, although the
partially preserved inventory of Josep de Copons i d’Oms, the fourth Marquis
of Moja, has been the principle key to obtain very valuable historical information and to make the present study much more comprehensible.
Keywords: Genealogy, Copons family, Marquisate of Moja, Josep de Copons
i d’Oms, Modern Catalonia.
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D

esprés de concebre el gran llegat documental de la família Copons i d’analitzar els diferents articles i estudis realitzats fins
avui, la finalitat d’aquest escrit ha acabat encaminant-se cap a
una recerca i una investigació al més exhaustiva possible d’aquest llinatge noble català. Per realitzar aquest estudi s’ha analitzat en profunditat
l’inventari de Josep de Copons i d’Oms, el qual, a part d’esmentar les
terres que es donen en herència al marquès, conté informació considerable del llinatge familiar. A més d’aquesta documentació, s’ha posat
en consideració altres fonts primàries i secundàries amb l’objectiu de
donar consistència acadèmica al present estudi.1
La transcendència i l’envergadura de la nissaga dels Copons és tan
elevada no només pel fet d’haver establert el seu domini en diverses
poblacions de la Segarra,2 sinó també perquè van destacar especialment
pel fet d’ostentar el títol nobiliari del marquesat de Moja.3
Per iniciar l’anàlisi s’ha pres com a punt de partida el document
datat del 1885 i signat per l’advocat Jaume Alegret, en el qual consta
l’inventari parcialment conservat del quart marquès de Moja. En realitat, aquest és només el document que certifica la traducció castellana
realitzada pel notari Francisco Mas i Fontana. Aquesta traducció, al
seu torn, es basa en l’inventari original de Josep de Copons i d’Oms,
signat per ell mateix el 1759. A partir d’aquesta informació, i gràcies al
perllongat estudi d’altres fonts de gran importància, s’ha anat analitzant
els diferents personatges de la nissaga per acabar emplaçant-los en la
història de manera fidel.
Com ja s’ha referit en línies anteriors, la documentació preservada
és molt abundant: més de 2.500 pergamins i 577 lligalls provinents de
l’arxiu patrimonial del Marquesat de Moja de la Biblioteca de Catalunya,
51 instruments provinents de l’Arxiu Comarcal del Maresme, i molts
altres documents emanats de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de l’Arxiu
1. M’agradaria reconèixer enormement la figura del professor Ginés Puente Pérez per la confiança,
la paciència i la dedicació per tal d’acabar fent possible aquest projecte.
2. LLOBET I PORTELLA, J.M. “Dalmau de Copons, un cavaller cerverí desafiat per Gil Suárez
(1465)”.Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 47, 2000, p. 425.
3. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. “Fons del Marquesat de Moja”. Centre de Fons i col·leccions, Arxiu
del fons patrimonial, 2016, p. i.
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Històric Municipal d’Argentona.4 També existeix molta documentació
conservada al castell de Sant Genís de Vilassar, ja que és la seu de la
baronia de Vilassar i de dos títols posseïts per la Casa de Barberà i de
la Manresana,5 ostentat pels descendents de la nissaga protagonista.
Tot i la dificultat de la tasca present, l’estudi ha permès extreure
amb èxit alguns primers resultats pel que fa a la reconstrucció de la
genealogia familiar dels Copons, els quals poden ajudar a entendre
una mica més la transcendència d’una de les dinasties passades més
destacades del nostre territori. En cap cas la intencionalitat ha estat la
de completar les investigacions referents a aquest àmbit de la història
moderna de Catalunya, sinó que el principal objectiu del present escrit
ha estat la recopilació de dades que fins ara encara no s’havien aportat
i l’anàlisi de l’esmentada genealogia familiar.
Història i genealogia dels Copons
Segons Enric Mitjana de Las Doblas, advocat i genealogista de finals
del segle XIX, el fundador de la família Copons va ser Guillem de
Copons.6 Ramon Berenguer el Sant el va nomenar castlà del castell de
Copons el 1153, un castell del segle XI situat a dalt d’una carena del
costat de l’església parroquial del poble de Copons, a l’Anoia.7 Aquest
castell el va heretar el seu fill, Arnau de Copons. La dinastia la va seguir
Jaume de Copons, que va ser declarat cavaller pel rei Pere III. A finals
del segle XIII, Pere de Copons i Boixadors, fill de Jaume, un cavaller
que va participar en la conquesta de Menorca, va casar-se amb Sibil·la
de Rajadell, i va aportar a la casa Copons el títol de Senyor de Llor,
provinent de les terres de Lleida. A partir d’aquí el llinatge va anar creixent i es van anar configurant altres branques i titulatures, i l’anàlisi de
4. ALMUZARA, R. “Els plànols del marquesat de Moja”. Centre d’estudis Argentonins Jaume Clavell,
18, gener de 2002, p. 19.
5. CUADRADA MAJÓ, C.; GARRIGA PUJALS, M.El rescat de les cent donzelles o de Sant Esteve.
Manuscrit de la Genealogia del llinatge Pinós. Universitat Rovira i Virgili, 2018, 23, p. 27.
6. BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 2016, p. ii.
7. AJUNTAMENT DE COPONS. Camí Ral.Butlletí informatiu d’opinió Vila Copons, 11, gener del
2011, p. 5.
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l’arbre genealògic permet comprendre la importància del llegat familiar.
Alguns exemples d’adquisició de titulatures amb el temps són, de més
antigues a més modernes: el senyoriu de Llor, a les terres de Lleida, amb
Sibil·la de Rajadell (1266), el senyoriu de la Manresana, a la comarca
de la Segarra, amb Hug de Copons (c. 1420), el senyoriu del Bullidor,
al Pla d’Urgell, amb Dalmau de Copons i Guimerà (1487),8 el senyoriu
d’Espitlles, a l’Alt Penedès, amb Joan Ot de Copons i de Bardají (1516),
el senyoriu de la Torre de Moja, a l’Alt Penedès, amb Àngela Teixidor (c.
mitjan segle XVII), el marquesat de Moja, a l’Alt Penedès, amb Ramon
de Copons i Grimau (1702), el marquesat de Cartellà amb Maria Lluïsa
de Cartellà-Desbosch Descatllar i de Sarriera (1758), i el marquesat de
Barberà amb Maria Josefa de Pinós Sant-Climent i de Copons (1801).
Així doncs, el llegat es remunta a l’edat mitjana, però per entendre
quina va ser la posició política, social i econòmica dels Copons durant
l’edat moderna catalana i què és el que els va fer tan importants, cal
definir unes pautes referents al context històric. Cap al segle XVII
Barcelona va esdevenir el centre neuràlgic del Principat. Abans de
la guerra de Successió (1701-1714), a la ciutat ja hi havia una classe
dirigent que tenia el control polític i econòmic. El fonament d’aquesta
autoritat era el control institucional, amb la base econòmica en les
rendes dels feus i del comerç. Aquesta classe social era una mescla
de la vella noblesa d’origen rural i de la nova noblesa urbana unida a
grans mercaders. Durant la guerra, grans cases catalanes van desaparèixer o es van integrar en les castellanes, però hi va haver membres
d’una noblesa intermèdia que van ser capaços de trencar les barreres
de posició. Alguns dels membres que van ocupar posicions destacades
en diferents institucions van ser alguns personatges de la llavors petita
família noble dels Copons, com Jaume de Copons i d’Aiguaviva-Tamarit,
que el 1662 va ser diputat eclesiàstic, president de la Diputació del
General i bisbe de Lleida el 1680. També Ramon de Copons, que va
ser membre del Consell de Cent el 1656.9 Després de la guerra, l’elit
8. BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 2016, p. ii.
9. SANJUÁN, J.M. “La pervivencia de una élite: la evolución de la nobleza urbana Barcelonesa en el
largo plazo (1714-1919). Del sigo XIX al XXI. Tendencias y debates”. Asociación de Historia Contemporánea.
Actas del XIV Congreso. Mónica Moreno Seco (coord.). Alicante, 20-22 setembre de 2018, p. 614.
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catalana ja va passar a ser una oligarquia aristocràtica, ja que a part
que el poder estava a mans de molt poques famílies nobles, aquesta
noblesa era la classe dominant. La repressió no va afectar de manera
igualitària els membres de l’oligarquia barcelonina: els que no es van
exiliar o morir van ser apartats dels òrgans de poder. A mesura que
la situació es va anar normalitzant, la noblesa va començar a poder
accedir a càrrecs municipals, tot i que amb una autonomia menor que
abans de la guerra.10
Durant l’esmentat conflicte, els Copons van escollir diferents bàndols. Els Copons de la Manresana van donar suport de manera activa
al candidat austriacista, mentre que els Copons encapçalats per Ramon
de Copons i Grimau van ser lleials a la casa Borbó. Tant va ser així,
que es van veure recompensats amb el marquesat de Moja. Aquest fet
els va fer escalar socialment durant els segles XVIII, XIX i XX, fins a
situar-se entre les famílies catalanes més pròsperes.11
Així doncs, el marquesat de Moja va ser creat el 30 de novembre
de l’any 1702 gràcies al títol concedit pel comte rei Felip IV12 a Ramon
de Copons i Grimau (c. 1630-1710), senyor de la Torre de Moja.13 Tot
i que la família Copons ja tenia terres en herència en aquell moment,
el marquesat de Moja implicava tenir el domini de la Torre de Moja,
situada al poble de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès). Aquesta avui encara
està situada al casc urbà del poble, i és de planta circular. Està formada
per carreus de pedra irregulars disposats horitzontalment, i a 9 metres
d’alçària hi ha una porta original adovellada d’arc de mig punt. Es va
documentar per primera vegada el 981.14
Des dels inicis de l’existència de la nissaga familiar i, com era habitual
entre les famílies més distingides de la noblesa catalana per interessos
econòmics i socials, els Copons es van anar emparentant amb altres
famílies nobles. Una de les dinasties més destacades i que ha acabat
10. SANJUÁN, J.M, op. cit., p. 615.
11. Ibid., p. 616.
12. ALMUZARA, op. cit., p. 18.
13. GABERNET, A. “La documentació del Baix Llobregat al fons del Marquesat de Moja de la
Biblioteca de Catalunya”. Materials del Baix Llobregat, 8, 2002, p. 123.
14. GENERALITAT DE CATALUNYA. “Apartat d’Arquitectura. Torre de Moja”. Direcció General del
Patrimoni Cultural.
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acompanyant el nom del marquesat de Moja és la família Cartellà, que
va ser incorporada amb el matrimoni entre Josep de Copons i d’Oms
i Maria Lluïsa Cartellà-Desbosch Descatllar i de Sarriera,15 els quarts
marquesos de Moja. El marquesat de Cartellà va ser concedit a Josep
Galceran de Cartellà pel comte rei Carles III el 26 d’abril de 1707.16
El llegat històric familiar, doncs, és considerat com el dels marquesats
de Moja-Cartellà.17
Continuant amb la línia cronològica d’esdeveniments, una de les
construccions més rellevants del patrimoni dels Copons i que està
directament relacionat amb el matrimoni referenciat anteriorment, és
sens dubte el Palau Moja de Barcelona. Està situat al carrer Portaferrissa
número 1, fent cantonada amb la Rambla dels Estudis. La construcció
va durar quinze anys (1774-1789), i va concloure el 1790, coincidint
amb la mort de Josep de Copons i d’Oms.18 El Palau, doncs, va passar a
ser la residència de la marquesa vídua. Gràcies al testament de Josepa
de Sarriera i de Copons (1796-1865),19 que va ser l’última descendent
i que pretenia conservar al complet el Palau, aquest no es va poder
enderrocar —ni tan sols modificar, permetent només la construcció de
balcons exteriors a la planta tercera—. Avui l’edifici és propietat de la
Generalitat.20
Durant el canvi polític, social i econòmic del segle XIX, moltes de
les famílies aristocràtiques es van veure obligades a enfrontar-se a la
burgesia i perdre, en molts casos, privilegis i rendes. Tot i això, la família Copons no va desaparèixer ni va trontollar, segurament gràcies
al seu profund arrelament a l’estructura econòmica catalana d’aquell
moment.21 Cap a mitjan segle XIX la família Copons encara mantenia
una bona posició econòmica. El 1853, el marquesat de Moja-Cartellà,

15. BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 2016, p. iii.
16. ALMUZARA, op. cit., p. 18.
17. Ibid., p. 18.
18. Ibid., p. 24.
19. Ibid., p. 18.
20. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, D. Palau Moja. Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació. Història
i arquitectura, [Benet Meca Acosta professor], febrer 2016, p. 3.
21. SANJUÁN, op. cit., p. 619.
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que en aquell moment estava a mans de Josep de Sarriera i de Copons,
es mantenia entre els 25 propietaris més rics del moment.22
La nissaga familiar va mantenir l’herència de la Torre de Moja fins
al 1865, amb l’ostentació del títol per la darrera descendent, Josepa
de Sarriera i de Copons.23 Durant les primeres dècades del segle XIX,
el marquesat de la Manresana va passar a ser dels marquesos de Barberà. A més, els comtes de Solterra van obtenir el marquesat de Moja
i la baronia d’Eramprunyà, al Baix Llobregat.24 Aquests marquesos i
comtes resultaven ser els familiars més propers de la difunta Josepa i
de la seva germana Maria, també finida sense descendència. Per aquest
motiu, totes les propietats van ser traspassades a Ramon de Sarriera i
Pinós-Sant Climent,25 sisè comte de Solterra, vuitè marquès de Santa
Maria de Barberà i sisè marquès de la Manresana.
El marquesat de Moja, però, va ser rehabilitat el 1924 i concedit a
Pilar de Ponsich i de Sarriera. Quan va morir el 17 de gener de 1995, va
passar al seu fill Josep Maria d’Olives i de Ponsich. Informacions recents
corroboren que actualment la titulatura la porta Mercè de Fontcoberta
i de Samà per via de la seva àvia materna, amb cognom Sarriera. D’altra
banda, el títol del marquesat de Cartellà avui està vacant.26
Després d’aquests primers apunts històrics, es procedirà a presentar
la reconstrucció de la genealogia de la família Copons des del segle XI
fins a l’actualitat, fins a vint-i-dues generacions.

22. SANJUÁN, op. cit., p.624.
23. ALMUZARA, op. cit., p. 18.
24. SANTIRSO RODRÍGUEZ, M. “Los últimosseñores de Cataluña”. Hispania nova, 2, 2001-2002,
p.4.
25. CUADRADA & GARRIGA, op. cit., p. 32.
26. ALMUZARA, op. cit., p. 18.
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Fig. 1. Arbre Genealògic
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A continuació es passaran a comentar i a desenvolupar alguns aspectes formals referents a la genealogia anteriorment presentada.
Pere Ramon de Copons i Desvalls, cinquè senyor de Copons, va cedir
la seva titulatura al seu cosí Berenguer de Copons i de Rajadell, tercer
senyor de Llor. És per això que tot i no ser descendents, Berenguer va
ostentar la titulatura del sisè senyor de Copons.27 Cal dir que Dalmau
de Copons i Guimerà, tercer senyor de Bullidor, també va cedir els
seus càrrecs a un cosí seu, Jaume de Copons i de Mayol, que a més
de ser onzè senyor de Copons i segon senyor d’Espitlles per la seva
descendència va passar a ser quart senyor de Bullidor el 1607.28
Un aspecte un xic diferent però que segueix en la mateixa línia és un
matrimoni entre cosins: Anna de Copons i Berart i Ramon de Copons
i Grimau. Del seu enllaç en van sorgir moltes criatures, però només
l’hereu, Agustí de Copons i Copons, va adquirir el marquesat de Moja,29
que eventualment va passar al seu fill, Josep de Copons i d’Oms.
Hi ha alguns personatges dels quals no s’acaba de treure l’entrellat,
i podria ser que es tractés d’errors reproduïts al llarg dels anys. Aquest
és el cas de Dalmau de Copons i Guimerà, primer senyor de Bullidor,
casat amb Leonor Bardají. Era el fill de Joan de Copons i Alentorn, vuitè
senyor de Copons, i Àngela Guimerà. D’aquest matrimoni també en va
sorgir Galceran, Isabel, Joana i Violant, però resulta que aquest no va ser
el primer matrimoni de Joan de Copons. Abans d’aquest enllaç va estar
casat amb Beatriu Gibert, d’on va néixer Ramon, Joan i, curiosament,
un altre Dalmau. El Dalmau del primer matrimoni s’hauria anomenat
Dalmau de Copons i Gibert, i hauria resultat ser el germanastre de
Dalmau de Copons i Guimerà, ja que haurien compartit el mateix pare.
Tot i això, quan realment sembla que van ser dues persones diferents,
en moltes referències bibliogràfiques s’esmenta Dalmau de Copons i
Gibert com el primer senyor de Bullidor.30 Aquest fet fa pensar que
realment no existissin dos fills de Joan Copons i Alentorn anomenats
27. BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 2016, p. ii.
28. Id.
29. Id.
30. MORALES ROCA, F. J. Próceres habilitados en las cortes del principado de Cataluña, siglo XVII
(1599-1713). Madrid: Editorial Hidalguía, 1983, p. 203.
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Dalmau, sinó que al llarg dels anys s’hauria anat adjudicant el cognom
de la primera muller de Joan de Copons i Alentorn al fill que realment
va tenir per mare Àngela Guimerà. A tot això, no cal confondre’l tampoc amb Dalmau de Copons i Grimau, que va ser canonge de la seu
barcelonina31 i va néixer cinc generacions més tard, resultant ser el
rerebesnet de Dalmau de Copons i Guimerà. En la genealogia, doncs,
es designa Dalmau de Copons i Gibert amb un interrogant, simbolitzant
que realment no s’ha acabat d’identificar si es va dir així o no.
Pel que fa a les dates de matrimonis i de morts, no en tots els casos
ha estat possible la seva localització. Tot i això, si hi ha hagut algun cas
en el qual s’ha trobat la informació però no s’ha representat, significa
que ha estat considerada poc rellevant pel que fa al tema a tractar en
aquest article.
Anàlisi i interpretació de l’inventari de Josep de Copons i d’Oms
El document és un manuscrit amb signatura antiga que està custodiat
pel fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. En llegir-lo es pot identificar tres documents diferents: el certificat del 1885, la traducció del
català al castellà feta pel notari Francisco Mas i Fontana i, finalment, el
document original del 1759.
El nom de l’advocat Jaume Alegret i Vidal és el que presideix el
document, i per tant, també és qui el firma en acabar. Amb les seves
pròpies paraules fa una petita introducció explicant qui és i què és
el que certifica. Explica que l’Il·lustre Senyor Ramon de Sarriera i de
Vilallonga, marquès de Barberà i de la Manresana, li va entregar un
document traduït del català al castellà per testimoniar-lo. Per fer-ho,
obre cometes per transcriure literalment tot el que el notari Francisco
Mas i Fontana va escriure (tot i que al fons documental només s’ha

31. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, M. A. “La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral”.
Estudis, 55, 2010, p. 70.
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preservat la transcripció parcial), i ho fa fins que no torna a tancar cometes a l’última pàgina, després de la signatura d’aquest mateix notari
Mas i Fontana.
Tot i que el que està entre cometes pot semblar un sol document, el
fet és que Francisco Mas i Fontana està transcrivint un altre document,
que en aquest cas sí que és l’inventari de Josep de Copons i d’Oms,
escrit pel seu notari José Buenaventura Fontana. S’ha d’entendre, doncs,
que aquest últim document és el que estava en català i, per tant, és el
que Francisco Mas i Fontana tradueix al castellà.
Pel que fa a la datació dels tres documents, dos es van fer després
de la mort del quart marquès: la traducció el 22 d’abril del 1826 i el
certificat el 15 de novembre de 1885. L’inventari com a tal, que va ser
firmat de la pròpia mà de Josep de Copons i d’Oms, que va morir el
1790, es va signar el 18 de març de 1759.
Al fragment escrit originalment per José Buenaventura Fontana i
traduït per Francisco Mas i Fontana, notaris que segurament eren de
la mateixa família, s’hi explica que Josep de Copons i d’Oms passa a
ser l’hereu universal dels béns que van ser de la seva mare Gaietana
de Copons i d’Oms. El germà de Josep, Gaietà, era en realitat l’hereu
de tots els béns, però en morir sense descendència els béns van passar
a la seva mare i, posteriorment, a Josep. Se sap que és un inventari
parcial perquè parla de tots els béns i de “bienes sobre mencionados”,
quan en realitat només es pot llegir, a la tercera pàgina, el mas Soler.
Aquesta casa apareix amb un símbol que se’l notifica com a item (del
llatí ‘també’), fent una distinció de la casa i assenyalant-la com una
addició a la resta de béns.
Del mas Soler s’explica que és una casa amb terres, algunes cultivables, amb part de muntanya i bosc, situada al terme de “Reixach del
Corregimiento de Mataró”. Continua l’escrit informant que si es troben
nous béns, o bé es continuaran en el mateix inventari, o bé se’n farà un
de nou. No se sap si es va continuar a les mateixes pàgines o no, però
el cas és que en el document ANC no s’hi pot llegir res més.
Al final de la traducció de l’inventari original s’esmenta dues persones
que van testimoniar l’escriptura: Pedro Pous, presbítero, i Bonaventura
Ferrer, escrivent. Aquest últim és qui ocupa les últimes línies donant
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consentiment a l’escrit. Aprova, doncs, que el quart marquès de Moja
va signar l’inventari en persona.
Marquesat de Moja i marquesat de Moià
Quan el marquesat de Moja es va rehabilitar el 1924, es va passar a dir
marquesat de Moja de la Torre, ja que sempre hi havia hagut confusions amb el marquesat de Moià.32 En castellà, el marquesat de Moja
s’anomena marquesado de Moyá, cosa que no s’ha de confondre amb
un altre títol nobiliari espanyol de la província de Conca atorgat per
Isabel I de Castella el 1475, anomenat marquesado de Moya.33 En català
és senzill identificar els dos mots, ja que un s’escriu amb j i l’altre amb
ii amb accent final, però en castellà pot semblar confós. La diferència
textual és només un accent, però el significat real varia notablement. Es
refereix, doncs, en el cas que porti accent, a un territori alt-penedesenc
ostentat pels marquesos catalans, i en el cas que no en porti, a unes
terres conqueses pròpies d’uns marquesos castellans.
Al document, escrit en llengua castellana, s’esmenta fins a sis vegades la paraula “Moya” i només dues vegades el mot “Moyá”. Aquest
fet estaria indicant que hi ha sis errors textuals, ja que sempre s’estarà
referint al terme “Moyá”, en català Moja.
Ramon de Sarriera i de Vilallonga
Existeixen diferents estudis sobre el marquesat de Barberà, però només
en un cas s’ha trobat escrit el nom de Ramon de Sarriera i de Vilallonga,
que és la persona que apareix al document com l’individu que entrega
el testament de Francisco Mas i Fontana a Jaume Alegret i Vidal per tal
que el testimoniï. La publicació en què s’esmenta aquest personatge

32. ALMUZARA, op. cit., p. 18.
33. MOLINA GUTIÉRREZ, P. “Formación del patrimonio de los primeros marqueses de Moya”. En
la España Medieval, 12, 1989, p. 294.

i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 1 9 7 - 2 1 8

211

Clara Jaumandreu i Oliveras, Anàlisi de la genealogia de la nissaga dels Copons

fa referència no només a Enric de Sarriera i de Vilallonga de Pinós i
Amat com a fill de Ramon de Sarriera i Pinós-Sant Climent i Maria
de la Soledat de Vilallonga i de Pinós, sinó que també es parla d’un
segon fill, Ramon de Sarriera i de Vilallonga,34 l’artífex de la creació
del certificat testimoniat.
Així doncs, un cop contextualitzat correctament el personatge en
qüestió, degut a la importància que va tenir a l’hora de fer testimoniar
l’inventari del seu rebesavi, es procedirà a explicar la procedència del
seu llinatge i a través de quins matrimonis es va emparentar amb els
Copons.
Al llibre El rescat de les cent donzelles o de Sant Esteve. Manuscrit de la
Genealogia del llinatge Pinós, coordinat per la professora de la URV i
directora de l’arxiu dels marquesos de Barberà, Coral Cuadrada Majó, i
la responsable de l’arxiu de la URV Montserrat Garriga i Pujals, s’explica
la història popular que envolta el personatge de Galceran de Pinós del
poble de Vila-seca. També es transcriu i es contextualitza un manuscrit
del 1620 de la seva nissaga familiar, realitzada pel Dr. Martínez-Giralt
i l’arxivera Marta Alari. El referit llibre va poder ser escrit gràcies a la
troballa del manuscrit per part de Coral Cuadrada.35 Entre les pàgines
d’aquest llarg estudi, concretament en la transcripció del manuscrit de
la família Pinós, que sembla tenir els inicis cap a mitjan segle XI amb la
possessió del primitiu castell de Pinós pels comtes de la Cerdanya,36 es
fa diferents esments al castell i terme de Vilallonga de la Salanca, poble
que encara existeix i que es troba a la comarca del Rosselló. Aquest
poble és citat per primera vegada al manuscrit com el lloc on el rei
Sanç de Mallorca tenia les jurisdiccions civils, que va acabar cedint a
Guillem de Canet el 1321.37 La família Bellcastell va ostentar el domini
de Vilallonga de la Salanca des del 1381.38

34. MASSOT I MUNTANER, J. Estudis de llengua i literatura catalanes/LIV. Homenatge a Joseph Gulsoy
2. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2007, p. 55.
35. CUADRADA & GARRIGA, op. cit., p. 8.
36. Ibid., p. 84.
37. Ibid., p. 165.
38. Ibid., p. 199.
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Un cop contextualitzat el mot Vilallonga, s’entén que no era un
cognom familiar com a tal, sinó una senyoria. Alguns nobles solien
utilitzar el terme d’allà on ostentaven la titulatura per referir-se al seu
nom. Cal suposar, doncs, que la senyoria de Vilallonga de Salanca es
va anar heretant al llarg del temps i que tota la gent que s’anomenava
així era perquè tenia com a propietat el terme esmentat, com ara Maria de la Soledat de Vilallonga i de Pinós, que realment s’anomenava
Maria de la Soledat de Pinós i Amat.
D’altra banda, a més, cal saber quan va aparèixer la família Sarriera
dins del llinatge Copons per acabar d’explicar el cognom del personatge
en qüestió. Maria Anna de Copons i d’Oms, filla d’Agustí de Copons i
Copons i germana de Josep de Copons i d’Oms, es va casar el 1739 amb
Narcís de Sarriera.39 Aquest enllaç va significar l’inici de la unió de les
famílies Copons i Sarriera, i Ramon de Sarriera i de Vilallonga representa la quarta generació dels Sarriera emparentats amb els Copons.
El mas Soler
El mas Soler, can Moia, mas Bastida o Torre del Reixac, pertany a
l’antiga parròquia de Sant Pere de Reixac, a Montcada i Reixac. La
primera datació que es té d’aquesta masia és del 20 d’agost del 1322.
D’aquesta data se sap que una sentència arbitral va declarar el mas
Soler com una senyoria dependent del benefici de Sant Joan, l’altar de
l’església de Sant Pere de Reixac. Té, doncs, gran valor arqueològic, ja
que a més de ser una construcció d’origen medieval, s’ha documentat
assentaments pagesos en aquesta zona datats del segle X. Tot i això,
el tipus d’intervenció és de caràcter conservatiu i no es permet la seva
modificació. De fet, es proposa redactar el plantejament de la zona per
tal que la masia recobri importància.40
L’estat de conservació actual és òptim, i les façanes i cobertes principals es van reformar a principis del 1990. Actualment té l’ús de segona
39. BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 2016, p. iii.
40. GORINA DE TRAVY, J.L. “Can Moia”. Catàleg de Patrimoni Montcada i Reixac, 2018, p. 1.
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Fig. 3. Plànol delimitació del bé. Inventari
del Patrimoni Històric, Arquitectònic i AmFig. 2. Plànol de localització del Mas Soler.
biental de Montcada i Reixac.
ICGC. Catàleg de Patrimoni Montcada i
Reixac.

Fig. 4. Façana principal de Can Moia. J.L. Gorina de Travy. Catàleg de Patrimoni Montcada i Reixac.
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residència amb masover, tot i que es valora com una de les masies del
segle XIV més antigues de la zona. Conté peces de gran valor artístic
i té característiques de palau,41 de manera que és considerat patrimoni
arquitectònic.42
És una masia de planta rectangular i està formada per tres cossos
disposats en forma de U, amb baixos, pis i golfes amb coberta a cada
vessant. La teula és de tipologia àrab, i a la part inferior hi ha un cos de
planta baixa i pis. La façana principal té una aparença de palau renaixentista, que és fruit de diverses reformes. El portal de fusta està construït
sota un arc de mig punt amb dovelles mitjanes de pedra sorrenca i
d’un color beix. A la planta baixa hi ha finestres de la mateixa mida,
amb reixes de ferro forjat decorades amb caps de drac. A la primera
planta, als extrems, hi ha dues finestres geminades gòtiques. En aquest
mateix nivell es pot veure el fons d’un rellotge de sol. A la planta de
les golfes hi ha quatre arcades de mig punt, en què ressalta un capitell
de rajola. A les cantoneres hi ha carreus i el mur està revestit amb un
arrebossat. La façana lateral té uns grans finestrals que no s’adeqüen
gaire a l’estètica de la masia. La façana de llevant no està arrebossada,
i davant d’aquesta hi ha un gran espai pavimentat. La proposta actual
és arrebossar aquesta façana.43
L’any 1326 la masia ja posseïa molins fariners situats al costat del
riu Besòs. El 1328 el propietari del terreny era Arnau Ferrando de
Vilafranca, que va conservar la masia fins al 1332, quan va vendre-la
a Jaume Bastida. A partir d’aquí la masia va anar canviant de mans:
de Ramon Ricart a Jaume Gràcia, després a Guillem ça Rovira, etc. El
1372 es va concedir la llicència per celebrar misses i sermons a la capella de la Puríssima de dins de la masia. Cap a l’any 1386 la masia ja
començava a tenir prestigi: cada vegada s’elevaven més els índexs de
productivitat de les seves terres gràcies als molins paperers i drapers,
però també a causa de les grans dimensions de la finca. El seu terreny
41. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, “Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de
Montcada i Reixac”. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, 1999, p. 102.
42. GORINA DE TRAVY, op. cit., p.1.
43. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 1999, p. 103.
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es va eixamplar gràcies a la compra del mas Riera, actual can Fontanet,
per Simón Fontanet. A inicis del segle XVII la propietat va passar a ser
del marquès de Barberà d’aleshores.44
Va ser anomenada mas Soler fins al segle XVIII.45 Tot i això, però,
l’adquisició el 1715 per Agustí de Copons i Copons i Gaietana de Copons i d’Oms, els pares del quart marquès, hauria d’haver significat el
canvi de nom per passar-se a dir definitivament mas Moia,46 cosa que no
es veu reflectit al document. En l’inventari es tracta la masia com a mas
Soler, i el 1759 va passar a ser heretada per Josep de Copons i d’Oms.
Conclusions i reflexions finals
El mas Soler és avui en dia patrimoni arquitectònic de la baixa edat
mitjana de Catalunya. Tot i haver estat prou important per heretar-se
per un dels marquesos més importants de la noblesa catalana, avui té
la funció de segona residència masovera. De tots els dominis atorgats
al marquesat de Moja, doncs, el mas Soler avui no és més que una part
insignificant de totes les propietats que va arribar a tenir. De fet, l’únic
llegat que queda dempeus és el Palau Moja de Barcelona.
Aquest article ha suposat una immersió total i plenament satisfactòria
en un bocí molt important de l’època moderna catalana. Aquesta anàlisi
espera suscitar i encoratjar la producció de més estudis que puguin
garantir la coneixença total i acurada d’una de les famílies nobiliàries
més importants del territori català.
Agraïments
Per tal de concloure l’estudi, i perquè en quedi constància, m’agradaria
agrair de tot cor l’orientació i la correcció rebuda per la mirada experta
de la professora Coral Cuadrada Majó.
44. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 1999, p. 104.
45. GORINA DE TRAVY, op. cit., p.1.
46. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 1999, p. 104.
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L’ESCUT DEL BISBE ANDREU BERTRAN

Pere F. Puigderrajols i Jarque*

resum
En aquest article volem aclarir la confusió d’alguns autors en atribuir un
escut dels Ardèvol a la capella de sant Lluís en el claustre de la catedral de
Barcelona, primer com a corresponent al llinatge Bertran i després al bisbe
Andreu Bertran. Són diversos els autors que han escrit treballs sobre l’escut
del bisbe Andreu Bertran. El més encertat és el de Narcís Soler i Masferrer,
de l’any 1994, el qual ens ha servit per refermar el nostre criteri. També el
treball de la Dra. Leticia Darna Golobart, de l’any 2000, en què hem observat
alguna imprecisió. A través d’una anàlisi comparativa i de reinterpretació de
tota la documentació disponible, demostrarem quin ha de ser el correcte i
definitiu escut del bisbe Andreu Bertran.
Paraules clau: Bisbe Andreu Bertran, heràldica, Ardèvol.
resumen
En este artículo queremos aclarecer la confusión de algunos autores al
atribuir un escudo de los Ardèvol en la capilla de San Luis en el claustro de
la catedral de Barcelona, primero como correspondiente al linaje Bertran y
después del obispo Andreu Bertran. Son diversos los autores que han escrito
trabajos sobre el escudo del obispo Andreu Bertran. El más acertado es el
de Narcís Soler i Masferrer, del año 1994, el cual nos ha servido para consolidar i reafirmar nuestro criterio. También el trabajo de la Dra. Leticia Darna
Golobart, del año 2000, donde creemos que hay alguna imprecisión. A través
de un análisis comparativo y de re-interpretación de toda la documentación
disponible, demostramos cual debe ser el correcto y definitivo escudo del
obispo Andreu Bertran.
Palabras clave: Obispo Andreu Bertran, heráldica, Ardèvol.
*. Secció d’heràldica, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica.
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Fig. 1. Armorial històric de Catalunya, ms. 8B-256, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
vol. III, làm. LXV, 1.
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Fig. 2. Escut a la capella de sant
Lluís. Armorial històric de Catalunya, 1922.

Fig. 3. Capella de sant Lluís. Ardèvol. Fèlix Domènech i Roura. Ms.
1.204. © Biblioteca de Catalunya.

Fig. 4. Capella de sant Lluís. Guerau
d’Ardèvol. © Catedral de Barcelona.
Fot.: Pere F. Puigderrajols.

Fig. 5. Reproducció. Pere F. Puigderrajols.
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E

l primer document que tenim, en què s’especifica “probablement
del bisbe Andreu Bertran, en la cap. de St. Lluís. Claustre de la
Cat. Barna. S. XIV”, és la referència que es dona al vol. III, làm.
1
LXV, Fig. 1 i Fig. 2 Escut. Aquesta referència és de l’any 1922, però
l’any 1929, al ms. 1.204 de la Biblioteca de Catalunya, Heràldica de la
Catedral de Barcelona, f. 15, núm. 3, Fèlix Domènech i Roura confirmava: “Armes del bisbe Andreu Bertran, a la capella de sant Lluís de
la catedral de Barcelona”.2 Vegeu aquest escut i la nostra reproducció
a la Fig. 3, 4 i 5.
L’altre autor que va afirmar que l’escut a les parets de la capella de
sant Lluís al claustre de la catedral de Barcelona és del llinatge Bertran va ser Ramon Piñol Andreu,3 afirmació que va servir perquè el
Dr. Martí de Riquer4 i també la Dra. Leticia Darna seguissin el mateix
criteri equivocat.5
El veritable escut dels Bertran: De gules, una banda geminada d’or
—del qual no tenim cap testimoni heràldic a la catedral de Barcelona—.
Un altre escut del llinatge Bertran és el que hi ha al sarcòfag que es
conserva a la capella del castell de Gelida: De gules, un geminat en
banda d’or, propietat d’aquesta família de banquers que al s. XIV van
fer préstecs al comte rei Pere III. En aquest sarcòfag van ser dipositades
les restes de Berenguer Bertran, †1375, i Nicolau Bertran, el seu fill.
Fig. 6. Creiem que, després d’aquesta aportació, queda clar quines són
les veritables armes dels Bertran, i queda totalment descartat l’escut
de la capella de sant Lluís i sant Francesc al claustre de la catedral de
1. DOMÈNECH i MONTANER, Lluís; DOMÈNECH i ROURA, Fèlix. L’Armorial històric de Catalunya. Premi Martorell de l’any 1922, obra inèdita manuscrita que es conserva a l’Arxiu d’Història de la
Ciutat de Barcelona.
2. DOMÈNECH I ROURA, Fèlix. Heràldica de la Catedral de Barcelona, 1929, ms. 1.204 de la Biblioteca de Catalunya, f. 15, núm. 3.
3. PIÑOL ANDREU, Ramon. Heráldica de la catedral de Barcelona, Barcelona 1945, exemplar núm.
16, p. 16. Aquest estudi també comet l’anacronisme de fer una forma estandarditzada de tots els escuts
i també de no tenir en compte els timbres heràldics, com a elements que calia respectar.
4. RIQUER i MORERA, Martí de. Heràldica catalana, des de l’any 1150 al 1550. A la p. 142 del vol. I,
referint-se a les armes dels Bertrans, després de citar les descripcions dels armorials de Tolosa i de Bernat
Mestre, afegeix: “Així a la capella de Sant Lluís i Sant Francesc al claustre de la catedral de Barcelona (fig.
104)” al vol. II, p. 451.
5. DARNA GOLOBART, Leticia. Armorial de los obispos de Barcelona. Madrid: Academia Matritense
de Genealogía y Heráldica, 2000, p. 81-83.
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Barcelona. Comproveu l’errònia interpretació que es va fer a l’Armorial històric de Catalunya de les suposades armes del bisbe Bertran a la
capella de sant Lluís i sant Francesc a la galeria de llevant del claustre
de la catedral de Barcelona, Fig. 2 i encara la més categòrica atribució
de Fèlix Domènech i Roura al bisbe Andreu Bertran. Fig. 3 Una mostra
que aquests autors no van poder conèixer la documentació posterior
aportada per Cristina Borau i Morell i la de la historiadora de l’art, la
Dra. Rosa Alcoy i Pedrós.
Vegem, tot seguit, de qui és l’escut que hi ha a les parets de la capella
de sant Lluís i sant Francesc al claustre de la catedral de Barcelona.
GUERAU d’ARDÈVOL, mercader, 1355.
A la paret de l’antiga capella de sant Lluís i sant Francesc, al claustre.
Actual capella de Pere Tarrés. Fig. 4 També es pot veure al sepulcre
dels Ardèvol, al MNAC.
Escut triangular curvilini convex. D’atzur, una banda de gules rivetada d’or. Fig. 5
És un escut amb una banda rivetada i que Fèlix Domènech i Roura
va atribuir al bisbe Andreu Bertran, i Ramon Piñol Andreu va dir que
era de la família Bertran. A partir d’aquest, el Dr. Riquer també diu
que és d’aquesta família. El primer argument que demostra l’equívoc
d’aquests autors és que en temps del bisbe Andreu Bertran, la capella
ja era construïda. A la Sigil·lografia Catalana trobem el segell 3.557,
corresponent al vicariat del bisbe Andreu Bertran, de l’any 1419, i que
Ferran de Segarra descriu: “escut del prelat a senyal d’una creu en
aspa acompanyada de quatre estrelles”.6 Amb aquesta aportació ja seria
suficient per demostrar que l’escut de la catedral no és, com diu Fèlix
Domènech i Roura, del bisbe Andreu Bertran.
Així mateix, cal precisar que un dels escuts del llinatge Bertran és “de
gules, dues cotisses d’or en banda”, raó per la qual els autors esmentats
han atribuït aquest escut equivocadament als Bertran. Heràldicament,
no és el mateix “una banda rivetada” que “dues cotisses”, ja que les
cotisses són una banda reduïda a la meitat de la seva amplària.
6. SEGARRA i SISCAR, Ferran de. Sigil·lografia Catalana. Barcelona: Estampa Arts Gràfiques, Successors d’Henrich i Cª, 1932, vol. III, làm. CCLXXX, i text a la p. 108.
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Ara passem a veure un document que ens demostra de manera
rotunda de quin llinatge és l’escut que hi ha a la capella de sant Lluís
i sant Francesc. Gràcies a l’estudi fet per la historiadora de l’art Rosa
Alcoy hem pogut saber que la família Ardèvol va fer una donació de
4.000 sous per a la construcció de l’esmentada capella.7 En estudiar la
procedència d’un retaule —ara en una col·lecció particular, però que
en el seu temps va ser el que, com totes les dotalies o beneficiats, es
posava a la capella— en què figura l’escut dels Ardèvol, va trobar una
documentació inèdita que certifica qui va ser el promotor i quan va ser
construïda la capella: “La capella fou construïda gràcies a les deixes
de la família Ardèvol. Francesc Gordiola, procurador menor de l’obra
de la Seu, fa àpoca per valor de 1000 sous a favor de Pere Alximini,
canonge de Barcelona, procurador dels fills de Guerau d’Ardèvol que
són part dels 4000 sous que aquesta havia deixat per a la construcció
de la capella de sant Lluís.8 L’àpoca ens situa en el 30 d’octubre de
1368, any en què les obres d’aquesta part de la construcció catedralícia
havien de trobar-se enllestides.”
Una documentació que amplia el que ha estat dit fins aquí és la que
ens aporta Cristina Borau i Morell9 al capítol “Fonts per a la reconstrucció del procés d’ampliació del claustre de la seu: llibre d’obra i
documentació notarial (pàgina núm. 6)”
“1355: acta de concessió de la capella de Sant Francesc als marmessors
testamentaris de Francesc d’Eiximenis” p. 358.
“1367: Ingrés de 100 de les 200 lliures pagades pel canonge Pere
Alquer, tutor testamentari dels fills del mercader Guerau d’Ardèvol,
per totes les despeses derivades de la construcció de la capella de Sant
Lluís”, p. 359.
7. ALCOY i PEDRÓS, Rosa. “Els Serra dels inicis i la catedral de Barcelona. Aclariments entorn
d’un retaule trescentista de Sant Lluís de Tolosa”. Revista d’Art, Universitat de Barcelona, 1993, p.135.
8. ACB, Liber Operis Sedis Barchinone, any 1352-1354, referència recollida en les notes inèdites de
Mossèn Mas. Agraïm a Joan F. Cabestany les facilitats d’accés a aquest material i la seva acostumada
amabilitat davant les nostres consultes. (Nota de Rosa Alcoy)
9. BORAU i MORELL, Cristina. Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV. Fundació Noguera, 2003, Estudis, 29, Pagès Editors, p. 358-359.
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Aquesta aportació seria definitiva per demostrar que l’escut és del
llinatge Ardèvol. Però encara n’hi ha una altra. Si ens fixem atentament
en l’escut que hi ha al costat, que és el de Francesc de Foix, de 1395,
veurem i deduirem que els dos escuts van ser fets en la mateixa època
i, ben segur, pel mateix artista. Així mateix, ja hem comprovat que
Andreu Bertran va ser bisbe de Barcelona de 1415 a 1419, i de 1431
a 1433 per la mort del bisbe Francesc Climent Sapera, anys en què la
capella de sant Lluís i de sant Francesc ja era construïda. Si el bisbe
Andreu hagués fet posar el seu escut en aquesta capella, per timbre ja
hauria portat el bàcul i ínfules, com ens ho demostren els escuts dels
bisbes a partir del s. XV i tal com el veiem a l’escut al palau episcopal
de Girona. Fig. 9
També cal tenir en compte que les capelles del claustre foren construïdes gràcies a les aportacions de famílies adinerades —especialment
mercaders— les quals es constituïen en beneficiaris o dotalers. I un
altre detall que cal valorar, i que estableix relació amb l’escut, és que el
retaule que encarregà la família Ardèvol és dedicat a sant Lluís, detall
que corrobora el que feien tots el dotalers, que era posar el nom de la
seva advocació a la capella.
Intervenció del bisbe Andreu Bertran en unes obres al palau episcopal de
Girona
La intervenció del bisbe Andreu Bertran en la construcció del palau
episcopal de Girona queda avalada pels escuts que hi ha en una de les
sales gòtiques i en un teginat. Fig. 9 i 10 “El fil conductor més important
són els escuts que els bisbes anaren col·locant en aquelles parts que
ells van edificar. Aquests escuts són abundants i permeten fer-se una
idea de la cronologia dels àmbits més importants de l’edifici. Malgrat
això, cal anar amb compte perquè hi ha casos clars de reutilització
d’escuts i sobretot es dóna el cas de bisbes que emplaçaren el seu
escut en les finestres que feien obrir en sales més antigues, on volien
fer entrar més llum o en sales que només havien remodelat. Amb la
poca documentació que s’ha anat descobrint, amb la guia dels escuts
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Fig. 6. Escut dels Bertran al sarcòfag.
© Amics castell de Gelida. Fot. Pere
F. Puigderrajols.

Fig. 7. Registre Collatium, 1416-1417. Arxiu Diocesà
de Barcelona.

Fig. 9. Escut a la cap de Santa Maria.
Fig. 8. Manual notarial de la cúria de la Bisbal núm. 1569, corresponent als anys 1428-1429.

Fig 10. Escut al teginat
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Puigderrajols
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i de les característiques arquitectòniques, els estudiosos han pogut
reconstruir en part la història del palau.”
“Ja hem dit que aquesta sala està coberta per dues voltes ogivals. Els
nervis cauen sobre sis mènsules. Dues de les mènsules que suporten
les ogives estan decorades amb dos àngels que porten un blasó en el
qual es veu un sautor que té a cada angle una estrella de vuit puntes.
A la part alta hi ha el bàcul episcopal”, p. 438. “Al mig hi ha l’escut, que
fa 16x14 cm. Sobre el quarter hi ha l’estola, de color blanc, i en alguns
casos les fulles dibuixen un bàcul. El fons del quarter és d’atzur. El
sautor era daurat, encara que actualment té un color negrós. Les esteles de vuit puntes de cadascun dels angles eren segurament de color
argentat, que ara és quasi blanc”, p. 444.10
Encara que es tracta d’un dibuix molt esquemàtic, aportem l’escut del
bisbe Andreu Bertran que hi ha en una pàgina del Registre Collatium,
1416-1417, a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Fig. 7
Soler i Masferrer comenta: “Només la casualitat ens va permetre
treure’n l’entrellat. Un dia que érem a l’Arxiu Històric de Sant Josep
treballant en un tema totalment aliè al que ara ens ocupa vam poder
veure sobre una taula un llibre notarial en el qual treballava el nostre
amic Joan Ford, que tenia unes cobertes de pergamí sobre les quals
havia estat dibuixat i pintat el mateix escut que tant ens amoïnava tant
a la portada anterior com a la posterior. Totes dues representacions
es conserven en molt mal estat, però cap confusió no és possible. Es
tractava del manual notarial de la cúria de la Bisbal núm. 1569, corresponent als anys 1428-1429. Fig. 8. Ja que la Bisbal estava sota la jurisdicció del bisbe de Girona, no és rar que un escut episcopal es trobi
dibuixat en un llibre notarial. Als anys esmentats era bisbe de Girona
Andreu Bertran, que ho fou del 1420 al 1431. Això ens ofereix, si no
una seguretat absoluta, un indici important. El llibre està escrit en lletra
del segle XV, i el pergamí aprofitat per fer de coberta estava escrit en
un tipus de lletra semblant. A la primera pàgina, molt malmesa, i a la
part superior dreta, es pot llegir, en lletra més moderna:
10. SOLER i MASFERRER, Narcís. El bisbe Andreu Bertran i el palau episcopal de Girona. Universitat
de Girona, 1994, p. 438 i 444. En aquest text, l’autor, el que ell anomena quarter és tot l’escut.
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“Registre de la cort de la Bis(bal) 1428-1429 lo qual he tr(obat.... es)gavellat
y descosit y sense pr(...) i axí le remendat y recusit com he sabut y recòndit
en la present no(taria) de la Bisbal vuy a 28 de jener de 1608. Hieronymus
Pons de Almar miles et publicus notarius de Episcopalis”

Creiem que el notari Jerònim Pons d’Almar va cosir el quaderns
descosits amb les mateixes cobertes, les del llibre original, i proposem
la hipòtesi que l’escut és el del bisbe Andreu Bertran. El nom propi del
bisbe explica la presència del sautor o creu de Sant Andreu a l’escut.
I més si tenim en compte la seva biografia. A partir d’aquest moment
no vam tenir dubte que Andreu Bertran va fer construir la sala gòtica
i les dues estances superiors, totes decorades amb el seu escut.11
En opinió de Soler i Masferrer “Com a jueu convers, aquest bisbe
no tindria escut familiar”. Al llibre de Martí de Riquer sobre heràldica
catalana trobem descrit l’escut del llinatge Bertran o Beltrans: “Bertrans.
De gules e dos cotisses d’or”. N’hi ha un d’esculpit a la capella de sant
Lluís i sant Francesc de la catedral, on l’única coincidència és que les
dues cotisses d’or del Bertran han agafat la forma de sautor o creu de
Sant Andreu en el nostre bisbe.
Tal com comenta Soler i Masferrer, la portada està molt malmesa,
però és cert que, malgrat el deteriorament, ens podem permetre de
creure que l’escut de la portada és el del bisbe Andreu Bertran. Creiem
com a possible el que diu l’autor respecte del simbolisme de la creu de
sant Andreu (el sautor heràldic) en clara referència al nom del bisbe.
El blasonament de l’escut quadrilong apuntat del bisbe Andreu
Bertran és: D’atzur, un sautor d’or acompanyat de 4 estrelles d’argent.

11. SOLER, id., p. 450-451 i 453-454. El Dr. Riquer no va conèixer les investigacions de Cristina
Borau i Morell i de Rosa Alcoy i Pedrós, ambdós treballs determinats per saber que l’escut de la capella
de sant Lluís de la catedral de Barcelona és del llinatge Ardèvol, atès que la capella va ser promoguda
per Guerau d’Ardèvol. A més, disposem del treball de la Dr. Francesca Español que ho ratifica amb la
resta de sepulcre monumental dels Ardèvol que havia estat a la capella del Corpus Christi de Tàrrega,
actualment al MNAC. L’especulació que fa Soler i Masferrer respecte a la transformació de la cotissa dels
Bertran en el sautor del bisbe no té cap fonamentació heràldica.
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Timbrat d’un bàcul d’or acoblat en pal i mirant a destra i d’unes ínfules.12 Fig. 11.
Fins aquí tota la documentació que ens demostra la filiació de l’escut
de la capella de sant Lluís i sant Francesc al claustre de la catedral de
Barcelona, pertanyent als Ardèvol i la constatació que el veritable escut
del bisbe Andreu Bertran, jueu convers que es deia Astruch Levi, del
qual no es conserva cap exemple heràldic a la catedral de Barcelona,
lloc on va morir l’any 1433. No hem trobat notícia que hi fos enterrat i,
si hi va ser, tampoc no tenim notícia del seu sepulcre després d’haver
inventariat tota l’heràldica i inscripcions de la catedral de Barcelona.
Tractant-se d’un bisbe, només podia ésser enterrat dins de la basílica
—en una capella— o a la cripta que hi ha sota el cor. L’únic document
heràldic que hem trobat a la catedral de Barcelona del bisbe el podem
veure al Registra Collationum, encara que d’una manera molt esquemàtica. Fig. 7. També a la portada del “Registre de la cort de la Bis(bal)
1428-1429...” Fig. 8. Exemplars que coincideixen amb els escuts de la
sala gòtica i del teginat del palau episcopal de Girona.
Tot això ens porta a l’anàlisi de l’estudi que va fer la Dra. Letícia
Darna Golobart en el seu treball de tesi doctoral, en què hem observat
detalls sobre els quals discrepem i que hem pogut comentar personalment amb ella.13
En primer lloc, les proporcions de l’escut que ella presenta com a
definitiu, després de la documentació que aporta, és de 5x7, quan els
escuts quadrilongs apuntats són de 5x6. Acaba dibuixant, tot i la docu12. FLUVIÀ i ESCORSA, Armand de. Manual d’heràldica i tècnica del blasó. Manuals universitaris 2,
Galerada, 2011, p. 212. BÀCUL m Ornament exterior eclesiàstic i figura de la qual cal indicar la posició
i la situació de l’empunyadura. Acoblat en pal darrere un escut, hom considera que l’empunyadura és
dirigida cap a l’exterior o a l’interior respectivament si l’extremitat mira a sinistra o a la destra de l’escut.
El bàcul de bisbe mira a l’exterior –és a dir, a la sinistra–, i, en canvi, el d’abat (i abadessa) a l’interior –és
a dir, a destra. Especificar que, en heràldica, l’esquerra de l’espectador és la destra de l’escut i la dreta és
la sinistra.
13. DARNA GOLOBART, Leticia. Armorial de los obispos de Barcelona, Academia Matritense de Genealogía y Heráldica. Madrid, 2000, p. 81-83. Vam ser a la presentació d’aquest llibre al cor de la Catedral
de Barcelona. La Dra. Leticia Darna ens va obsequiar amb un exemplar, detall que sempre li agrairem. No
obstant la nostra relació, basada en els estudis heràldics, ens permetem de fer unes observacions al seu
treball, des del més absolut respecte, però amb l’adequat punt de vista crític. També expressar el nostre
agraïment per haver acceptat les observacions que diligentment li hem fet.
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mentació aportada, un escut de gules, un sautor abscís d’or, acompanyat
de quatre estrelles d’or, aportant com a referència l’opinió de Francesc
A. Ferrer Vives, el qual no diu en quina documentació s’ha fonamentat
per fer un escut tan diferent. També diu, a la p. 81, que les estrelles
són de sis puntes, quan es pot comprovar que, en tots els casos, són
de vuit puntes. Tot i la cita de l’autor, no aporta la documentació. El
sautor —en el dibuix que ella presenta— ha estat transformat en un
sautor abscís quan, després de tota la documentació aportada, es veu
clarament que ha de ser un sautor que va de banda a banda. També
ens causa sorpresa el color gules del camper, atès que l’escut del teginat
del palau episcopal de Girona i la portada del manual notarial de la
cúria de la Bisbal núm. 1.569, corresponent als anys 1428-1429, corrobora indiscutiblemt que el color ha de ser l’atzur. Finalment, posa el
bàcul acoblat en pal mirant vers la sinistra, quan en tots els exemples
presentats es mostra mirant vers la destra.
conclusió
A través de tota la documentació aportada, creiem que podem concretar
quin i com ha de ser l’escut del bisbe —jueu convers— Andreu Bertran. A
falta de la documentació que ens ratificaria on va ser enterrat i per què
no hem trobat rastre del seu sepulcre, amb el possible escut personal
que cada bisbe s’ha fet posar. Mentre no disposem de més informació
que potser podria refermar la nostra opinió, o potser ens obligaria a
replantejar-la, donem per conclòs aquest article.
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LA IMPORTÀNCIA DELS ESCUTS
L’ESCUT DE LLAGOSTERA

Armand de F l u v i à i E s c o r s a *

resum
La vila de Llagostera va oficialitzar el seu escut municipal. Aquesta és
l’explicació del perquè de les figures i elements que hi figuren, tot en base
a la història de la localitat.
Paraules clau: Llagosta, castell i corona de baró.
resumen
La villa de Llagostera oficializó su escudo municipal. Esta es la explicación
del porque de las figuras y elementos que figuran, todo en base a la historia
de la localidad.
Palabras clave: Llagostera, castillo y corona de barón.

Recordo que arran de la famosa “guerra dels símbols” de Barcelona,
algunes persones deien que això dels símbols és un tema que avui no
interessava a ningú. Al llarg dels 31 anys que em dedico a fer els escuts
i les banderes dels ens locals territorials de Catalunya, he pogut comprovar que aquella afirmació no té cap fonament: els símbols continuen
interessant, i molt, aquí i a tots els països del món.
Un cas actual el tenim amb l’escut de la vila de Llagostera. S’ha
disparat un seguit de cartes i articles en diaris i revistes i espots radiofònics en què cadascú hi fica cullerada o hi diu la seva, la majoria de
les vegades sense tenir la menor idea del tema.
*. President de la ICGenHer
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Abans de fer una síntesi històrica de l’escut de la baronial vila de
Llagostera, voldria assenyalar alguna característica de l’heràldica cívica
o municipal, com per exemple que la majoria de les figures dels escuts
d’Europa procedeixen d’una etimologia popular, gairebé mai científica.
És lògic; la gent dels pobles busca un símbol que els recordi o al·ludeixi
al nom de la localitat o que pensin o creguin que aquell és l’origen del
nom (Cambrils porta un ca, com Calella, i Canet; Alella, una ala, com
l’Aleixar i Alcover; Mataró, una mà portant una mata, Maials, una mà,
com Madremanya, Manlleu i Almatret; Molins de Rei, una mola de molí,
la Llagosta, una llagosta de rostoll, Lliçà de Vall porta dues llísseres, i
Mollet del Vallès, un moll, que són peixos de mar, etc.).
Pel que fa a la vila de Llagostera, des dels inicis del segle XVIII i
almenys fins al 1901, l’Ajuntament va usar segells amb el senyal d’una
llagosta de mar. Fou a partir d’almenys el 1901 que l’Ajuntament canvià
el segell per un escut com l’actual, quadrilong francès partit: a la 1a
partició el senyal dels Quatre Pals, i a la 2a un castell (que més aviat
sembla una muralla torrejada) sobre una roca en un mar o llac, tot
al natural, i la paraula llatina Lacustaria. L’escut va timbrat amb una
corona, que podria ser la de marquès.
Quan el 1984 vaig fer l’informe sobre l’escut de Llagostera, em va
semblar el més correcte retornar als orígens heràldics de la vila i recuperar la llagosta, que era el primer símbol que van tenir i van voler els
llagosterencs avantpassats dels actuals. Generalment quan hom fa una
proposta d’escut per a un ens local sempre cal cercar-ne un de primitiu i adoptar-lo, sempre que no contradigui la història i la normativa
heràldica. Per això la proposta va ésser un llagosta de gules en camper
d’argent; simple i senzill, com manen les ordenances. Al timbre, una
corona de baró, per haver estat la vila centre i capital d’una baronia
des del segle XIV. Quedava un escut ràpidament identificable, que és
el que interessa en heràldica, pel fet de ser l’únic de Catalunya amb
aquesta figura.
Evidentment, la pseudocorona de marquès no s’hi escau perquè mai
no ha existit un marquès de Llagostera.
El senyal dels Quatre Pals no hi podia ser perquè la vila des del
segle XIV fins a l’abolició de les jurisdiccions senyorials al segle XX,
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no va estar sota jurisdicció comtal reial, no va ésser centre o capital
de cap vegueria, sotsvegueria o batllia reial, ni vila de vot en Corts pel
braç reial, ni cap sobirà li va concedir el privilegi d’emprar les armes
comtals reials a l’escut. D’altra banda, un municipi no és més català pel
fet de portar a l’escut el senyal dels Quatre Pals, perquè aleshores tots
els municipis de Catalunya haurien de portar-lo. A més, no hi ha un sol
municipi de Catalunya que, com sembla lògic, en un moment o altre de
la nostra història, no hagi estat sota la jurisdicció dels nostres sobirans.
La paraula Lacustaria tampoc hi podia figurar perquè —llevat de
rares excepcions com la de Banyoles, que porta una lletra B des de fa
segles— l’heràldica cívica no admet paraules ni lletres dins els escuts.
La forma de l’escut —un rectangular quadrilong de tipus francès—
tampoc podia acceptar-se perquè la normativa catalana, des del 1980,
va adoptar la recomanació de la Conferència Internacional d’Heràldica
Municipal, celebrada a Roma el 1958, feta precisament per distingir
ràpidament els escuts cívics de la resta d’escuts.
El paisatge naturalista del castell sobre la roca sobre un llac o mar,
tampoc és admès en heràldica, que té un disseny propi que ha d’ésser
lineal, pla, estilitzat i sense perspectives ni ombres. A més, l’heràldica
catalana té unes figures que li són pròpies, com el castell i la roca. D’altra
banda, ja hi ha una gran quantitat de municipis que porten un castell
en llurs escuts, en canvi, la llagosta de mar
és —com he dit abans— privativa de Llagostera. Sense comptar els 108 municipis que
porten un castell a l’escut i que no tenen
aquesta paraula en el seu nom, també el
porten Castell de l’Areny, Castellserà, Sant
Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar,
Castelldefels, Castellbisbal, Castelló d’Empúries, Castellnou de Seana, Castellgalí,
Castellfollit del Boix, Castellet i la Gornal,
Castellterçol, Castellar de n’Hug, Castellolí,
Castelldans, Castelló de Farfanya, Castellví
Escut de Llagostera
de Rosanes, Castellfollit de Riubregós,
Castellví de la Marca, Castellfollit de la
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Roca, Castellar del Vallès, Castellcir, Castellar de la Ribera i Castellvell
del Camp.
Com que l’Ajuntament no acceptava la llagosta sola a l’escut i hi volia
també el castell, el 1988 —tot i que jo creia que era més adient i més
bonic la llagosta sola— vaig fer una nova proposta d’un escut partit: al
1r d’argent, amb la llagosta de gules en pal; i al 2n de gules, un castell
obert d’argent. Al timbre una corona de baró. Aquesta proposta va ésser
aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament de 28 de setembre de 2011,
sense que es presentés cap al·legació en contra en l’exposició pública.
Arran de l’aprovació inicial de l’escut, molts mitjans de comunicació
en varen fer ressò i cada un hi va dir la seva. Ara, d’una ciència de la
qual malauradament gairebé ningú té coneixement, n’han sorgit nombrosos especialistes per tal de veure qui la diu més grossa, evidentment
sense cap rigor científic.
En definitiva, tant si l’escut només porta l’antic senyal de la llagosta
com si també porta el castell, l’escut serà correcte.
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HERÁLDICA Y SIMBOLOGÍA DE LOS GREMIOS EN LAS
DISTINTAS SOLEMNIDADES Y ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES DE LA CIUDAD ENTRE LOS SIGLOS XIV Y
XVIII. CELEBRACIÓN DEL 700 ANIVERSARIO
DE LA PRIMERA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
EN BARCELONA

Leticia D a r n a i G a l o b a r t *

resum
Els gremis eren unes associacions de menestrals que van sorgir a l’edat
mitjana a Europa. Tant els gremis com les confraries de menestrals van tenir
un paper molt important en el govern de la ciutat de Barcelona, el Consell de
Cent. A més, eren els benefactors de les principals capelles de les esglésies
més importants, on lluïen el seu propi emblema gremial a l’altar, dedicat al
seu sant patró, i en els enterraments. Cal remarcar la seva participació en les
tradicions i festes més populars de Barcelona: en les processons religioses,
com la del Corpus Christi, en les celebracions d’entrades reials, a més de les
hosts veïnals que es concentraven per defensar la ciutat.
Paraules clau: Heràldica, gremis, història de Barcelona, costums, processons.
abstract
Guilds were artisans associations, which emerged during the Middle Ages
in Europe. Either the guilds and artisans partnerships played a crucial role
in the government of the city of Barcelona, the “Consell de Cent”. Moreover,
they were the benefactors of the building of the main chapels of the most
important churches, where their own gild heraldry was sported on the faça*. Doctora en Historia, académica correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, Membre de l’Académie Internationale d’Héraldique i socia fundadora de la ICGenHer.
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de of the altar, dedicated to their Patron Saint, alongside their burials. It is
noteworthy their participation at the most popular traditions and festivities
of Barcelona: at religious processions, such as the “Corpus Christi”, at celebrations of royal reception, as well as in the neighbor armies who joined
forces to defend the city.
Key words: Heraldry, Guilds, History of Barcelona, customs, processes,
parades.

E

n época romana ya existían los gremios. Pero los que llegaron
casi hasta nuestros días tienen origen medieval. Derivaron, en
toda Europa, del espíritu de asociacionismo del siglo XIII, como
consecuencia, de la reacción a la indefensión del régimen feudal. Ya en
el privilegio de Pau i Treva de Pedro I (Pedro II el Católico, 1196-1213)
aparecen citados determinados oficios que quedan bajo la protección
de dicho rey, y lo mismo ocurre en el reinado de Jaime I (1208-1276)
en Barcelona, donde funda tres o cuatro oficios más.
En el año 1249 el rey Jaime I creó el Consell de Cent, organismo
de gobierno municipal cuyos miembros, los consejeros, eran elegidos
entre los propios ciudadanos, en representación de la colectividad.
En este Consell de Cent participaban, al principio, la gente importante de la ciudad (los prohoms), después los de la pequeña nobleza, a
continuación el estamento real, el militar, el eclesiástico, y por último
el de los ciudadanos, los mercaderes y el sector popular. Los gremios
y cofradías de menestrales eran parte del Consell de Cent desde mediados del siglo XV. Estos, además de esta representación, tuvieron un
papel muy importante en el gobierno de la ciudad y en las relaciones
con Europa y el Mediterráneo.
El Consell de Cent constituido por cien prohoms y más tarde por 120,
se regía por el conseller en cap, y los dos últimos puestos estaban reservados a representantes de las clases gremiales: artistas y menestrales.
Hasta el siglo XV, los consellers pertenecían a los ciudadanos afincados en la ciudad, individuos del antiguo linaje y de hombres de pro,
cuyo linaje quería perpetuarse en el Consell. Tenemos entre ellos nombres como los Desplà, Desvalls, Sapila, Gualbes o bien los Llull, Ferrera,
Montjuïc, Marquet, Dusai o Marimon, Burgues, Romeu o Santcliment.
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Esto hizo que durante un tiempo, la consejería de la ciudad fuese una
cosa familiar. Más tarde la menestralía tuvo parte muy importante en
la construcción de la ciudad. Su estamento fue, con el tiempo, el más
numeroso en el gobierno la ciudad (fig. 1). Después de 1300 se registran en Barcelona 32 gremios, y en el siglo XIV ya son 45, en el XVI,
64 y en el XVIII, 72.
Según Capmany los gremios surgieron en Barcelona antes que en
ninguna otra nación de Europa. En España le sigue Sevilla en el siglo
XV, más tarde Toledo en tiempos de los Reyes Católicos y Carlos I;
seguida por Granada en 1512, Segovia en 1570 y en Madrid con la
excepción de tres o cuatro oficios, los gremios nacerían propiamente
durante los reinados de Felipe IV (1605-1665) y Carlos II (1661-1700).

Fig. 1. Banco de los zapateros en el Consell de Cent. MUHB

Volviendo a la Ciudad Condal, a finales del siglo XVIII existía una
junta llamada “Los doce comisionados de los colegios y gremios de la
ciudad de Barcelona, para el adelantamiento y prosperidad de las artes”.
Fue constituida “la junta particular de comercio de Barcelona”. En ella
había tres cargos gremiales, que se reunían en la Lonja de Barcelona.
Con Fernando VII (1784-1833) se dio mucha menos importancia a los
gremios, aunque estos subsistieron.
En Barcelona, en época de la ciudad medieval, aparecía distribuida
en barrios de oficios. La gente del mismo ramo se reunía en la misma
calle. A veces en ellas se levantaron las casas gremiales en calles como
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 3 7 - 2 5 3
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de la Tapineria, calle de los Mercaders, casa de los Zapaters, entre
muchas otras (fig. 2).

Fig. 2. Plaza de la Lana en Barcelona. Fotografía de la autora.

Las procesiones, tanto en las solemnidades religiosas como en los
acontecimientos de la entrada de algún monarca en la ciudad, eran
una ocasión para significarse para las distintas fuerzas estamentales del
Consell de Cent. Los gremios y cofradías se hicieron notar especialmente en estos acontecimientos, donde desfilaban con sus banderas y
escudos. El emblema representado en el escudo propio de los gremios
de artistas y menestrales, y en las cofradías de los distintos oficios, se
ostentaba en las banderas, en las gualdrapas de los caballos, y en las
capillas (en el retablo y en los muros y claves de bóveda) (fig. 3). En
dichas procesiones cada oficio era representado, además de por la
bandera (fig. 4), por figuras alegóricas como la Mulassa, el Lleó y el
Águila, representativas de cada gremio.

Fig. 3. Pared de Santa María del Mar donde está el emblema
de los descargadores del puerto (‘bastaixos’).
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Fig. 4. Bandera de los hortelanos. Foto cedida por MUHB

Fig. 5. Retablo con la figura de san José y el emblema de
los carpinteros en la Catedral de Barcelona. Foto de la autora.

Además, en el caso de Barcelona, los gremios eran los benefactores
de las principales capillas de las iglesias más importantes de la ciudad,
dedicaban la capilla al santo patrón, costeaban el retablo y tenían su
sepultura al pie del altar. Sus emblemas se pintaban en los retablos
(fig. 5) e incluso en las sepulturas (fig. 6).

Fig. 6. Sepultura del gremio de los zapateros
en la catedral de Barcelona. Fotografía de la autora.
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Cada gremio tenía un escudo con la emblemática propia de su propio oficio. Cuando el Consell de Cent convocaba al ejército formado
por los vecinos de la ciudad (host veïnal) bajo las órdenes directas del
conseller en cap, acudían los gremios junto con los otros estamentos. La
bandera se guardaba en la casa de la ciutat. En el siglo XIV se dispuso
que la gente de guerra se agrupara por oficios y que cada oficio o
grupo de oficios fabricase un pendón, con las armas que eligiesen para
distinguirse (fig. 7), como se vislumbra en la bandera de los herreros
(serrallers).

Fig. 7. Bandera del gremio de herreros (‘serrallers i ferrers’). MUHB

El primer pendón de la ciudad sería el de Sant Jordi, con una cruz
roja en campo blanco bajo el cual debían ir los ciudadanos honrados,
los juristas y los médicos, colocados en las formaciones militares inmediatamente después de la bandera de la ciudad. Con los mismos
honores sería el caso del pendón de los mercaderes, con los patrons
de la nau, los drapers, los canvistas, y los corredors d’orella. Después estaban los notaris con los escrivans, y procuradors judicials. Seguían los
especiers, que tenían el pendón conjunto con los candelers de cera y los
botiguers: Los argenters se habían de juntar con campaners y esquellers;
los cirujanos con los barberos, y los freners con los cadiraires, pintors y
cofrers, así hasta 36 oficios o grupos de oficios que correspondían a 36
pendones que tenían que ser aprobados por los consellers.
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Si tenían que formar somatén (ejército), la bandera de la ciudad
tenía que ubicarse en la plaza del Blat; mientras que el pendón de Sant
Jordi o de los ciudadanos en la plaza de San Jaime; y los mercaders en
la Lonja. El resto de pendones tenían que ser colocados en las plazas,
calles o casas que estuvieran determinadas al efecto.
Cabe destacar que hay registros de cofradías tan antiguas como la
de los Sabaters de Sant Marc, documentada desde principios del siglo
XIII. Seiscientos años después se seguirían reuniendo en su capilla
de la Catedral. Le seguían, en antigüedad, los sastres. Así mismo permaneció vigente durante mucho tiempo, el gremio de mestres de cases
(fig. 8) y el de fusters.

Fig. 8. Bandera del gremio de los
constructores (‘mestres de cases’). MUHB

Estos emblemas se representaban en las sepulturas colectivas de la
catedral, parroquias y también conventos, en el claustro de la catedral
se enterraban también los vidriers, los llogaters de mulas, entre muchos otros... En la misma Santa María del Mar entre otras sepulturas
destacaban la de los passamaners con la cruz de San Andrés, la de los
descargadors bastaixos, junto a otros oficios de la Ribera. Su emblema
era el instrumento necesario para el oficio; en el caso de los marineros
o pescadores una barca y los instrumentos de pesca.
La cofradía de los tenders y revenedors se representaban con una
balanza y con su patrono san Miguel que pesaba las almas (fig. 9).
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Fig. 9. Lápida sepulcral de los ‘revenedors’ procedente de
la Iglesia del Pino. Fotografía de la autora.

En la hoy desaparecida iglesia del Carmen se encontraba la de la
cofradía de san Eloy, que ostentaba los instrumentos o herramientas
del oficio como eran el martillo y el yunque, así como el cuchillo de
los carniceros (fig. 10) y las tijeras de los sastres (fig. 11).

Fig. 10. Cuchillo de los carniceros procedente
del convento del Carmen. MNAC

Fig. 11. Tijeras de los sastres procedente del
convento del Carmen de Barcelona. MNAC
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Los gremios en el Corpus Christi
A finales del siglo XIII, surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillon. La religiosa Juliana
de Mont-Cornillon, priora de la abadía, animó a celebrar una fiesta
en honor del cuerpo y de la sangre de Cristo el año 1208 y que dio
origen a varias costumbres eucarísticas. Ya en 1264 el papa Urbano IV
instituye la festividad del Corpus Christi. En el siglo XIV se reforzaría
la solemnidad sobre todo con un rito fundamental: la procesión. El
concilio de Viena del 1311, durante el pontificado de Clemente V, y
las disposiciones dictadas pocos años después por el papa Juan XXII,
estimularían las procesiones públicas de Corpus, que en gran número
de poblaciones se habían limitado a recorrer el interior del templo y
los claustros anejos.
En Barcelona la procesión más importante fue la del Corpus Christi,
donde se marcaba el orden de precedencia de las corporaciones, aunque
también eran importantes las procesiones de Semana Santa, donde los
menestrales iban vestidos con sus hábitos e instrumentos de oficio.
Desde 1320, la procesión del Corpus se convirtió en la manifestación
cívica, religiosa y festiva más importante de la Ciudad Condal, que al
mismo tiempo ha servido de modelo —en términos de contenido, formas y funciones— de más celebraciones y manifestaciones folclóricas
de Cataluña. En ella desfilaban los gigantes, renacuajos, bestiarios y
demonios con sus bailes y música. Sería el en 1320 cuando por primera
vez en Barcelona se iniciaría esta tradición que llega a nuestros días.
En ella, los usos populares introdujeron figuras que también procesionaban, como los gigantes, reyes, apóstoles, y el bestiario (águila, león,
mulassa, buey, etc.), que parece estar relacionado con los símbolos de
los evangelistas.
En el Archivo de la Corona de Aragón se conservan diversos documentos que hacen referencia a la procesión del Corpus Christi. Entre
ellos, destaca una por la que, tras reseñar las burlas y actos irreverentes
que cometían los portadores de las figuras que integraban la procesión,
se prohibió que los “figurones ridículos” procesionasen. Previamente,
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oídos el obispo y el Ayuntamiento de Barcelona, la Real Audiencia
había decidido limitar las acciones del bestiario durante la procesión:
el león no debía rugir, la mulassa no podía emplear cohetes, el buey
tenía que abstenerse de embestir a los niños, el águila sólo podía
bailar delante de la Custodia, etc., si bien la resolución del Consejo
de Castilla fue más restrictiva. Había algunas iglesias que hacían llevar su pendón al capitán general, como representante del rey o del
governador. La festividad del Corpus era un orgullo para la ciudad
y no era raro que quisiesen participar en ella muchos estamentos de
la ciudad. Había otro pendón que también era muy importante como
era el del gremio de cotoners, tejedores de algodón; tenían mucha cola
debido a la liberalidad de dicha corporación. A finales del siglo XVIII
y comienzos del siglo XIX se celebraban en Barcelona, en la octava de
Corpus, veintidós procesiones (fig. 12).

Fig. 12. Procesión del Corpus procedente de un auca de la
procesión del Corpus recogida por Duran y Sampere, op. cit.
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La más antigua y principal era la de la Catedral los gigantes y parte
del tradicional bestiario fabuloso que daba tanta animación a la procesión iban delante de ella pero separada de ella y precedido de las
trampes, romanalla de los antiguos timbaleros que figuraban en todas
las ceremonias oficiales de los antiguos tiempos.
Los timbaleros, montados a caballo, llevaban vestidos antiguos con
dalmáticas de color granate, en que figura el escudo de la ciudad con
dos tambores (fig. 13).

Fig. 13. Los timbaleros de la procesión. Auca.

En las procesiones de esta época salían primero los gofanones de la
Catedral y de las otras siete iglesias en razón de dos monaguillos por
templo, vestidos con garnatxas.
A finales de los años setenta del siglo pasado, la procesión desapareció del calendario festivo siguiendo las recomendaciones y disposiciones del Concilio Vaticano II. Pero en 1992 varias entidades de cultura
popular y tradicional y la ciudad de Barcelona decidieron recuperar
uno de los festivales más antiguos de la historia de la ciudad. Por esta
razón mejoraron la tradición del Ou com balla y restauraron la procesión.
Entradas reales en la Ciudad Condal
Como hemos dicho eran también muy notorios los desfiles para recibir
la entrada de algún monarca en la ciudad. En Barcelona desfilaban con
sus pendones y banderas, bien vestidos y con sus entremeses (reprei c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 3 7 - 2 5 3
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sentaciones bíblicas o relacionadas con el santo patrón del gremio).
En el libro de solemnidades de Barcelona, la primera procesión registrada fue con motivo de la entrada del lugarteniente general Juan de
Lorena en 1466. Según Capmany, en las procesiones desfilaban todos
los representantes de los 34 oficios gremiales. Empezaron a desfilar los
paraires con su mula y con las herramientas gremiales en la gualdrapa,
en este caso la mulassa dels paraires (fig. 16), los blanquers (curtidores)
con los salvajes vomitando fuego, los marineros con un barco y los
pescadores con sus redes. Las cofradías salían cada una en su orden
primero los paraires con la mulassa, seguían los blanquers, los garbelladors (los que seleccionaban los granos en las cosechas) garbellant
confits (tirando caramelos), los marineros con la nave y sus velas, los
pescadores lanzando pescado fresco, los ferrers (herreros) del Portal
Nou con la Víbria (dragón hembra).
Deteniéndonos en esta figura, la Víbria o dragón representaba la
lucha entre el bien y el mal. En muchos sitios se representaba como
una Tarasca, que era un animal con cabeza de dragón y muchas patas.
Así la encontramos representada en la Catedral de Barcelona en el
suelo de la capilla de todos los santos (fig. 14).

Fig. 14. La Tarasca en el suelo de la capilla de todos
los santos de la catedral de Barcelona. Foto de la autora.

En la primera procesión de 1466, ya vemos los entremeses, que
eran representaciones de cada gremio. Los revenedors representaron
a su patrón san Miguel y la lucha de ángeles y demonios. Los espasers
o daguers llevaban la espada, instrumento de muerte de San Pau, los
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fusters y mestres de cases (carpinteros y constructores) llevaban un castillo
de turcos, y los blanquers (curtidores) habían adornado su estandarte
con unos hombres salvajes y con un león (animal que figura en el
libro de privilegio del gremio y en un banco procedente de la casa de
la ciudad (fig. 15).

Fig. 15. Banco de la casa gremial de los curtidores
(‘blanquers’) que tenían por emblema un león. MUHB.

Visto esto, podemos mostrar una evolución cronológica de la presencia de los gremios en estas recepciones. En la entrada a la ciudad
de Barcelona de Isabel la Católica, los espaderos llevaban la espada,
los ferrers (herreros) a su patrón San Eloy, y los mercers (merceros)
representaban la vida de su santo patrón san Julián, los hortelanos llevaban un entremés que era un burro labrando la tierra con un hombre
y una mujer sembrando, y los corredors de coll (correos) un entremés
“de hombres desnudos a caballo” (fig. 16).

Fig. 16. Banco de los antiguos correos. MUHB.
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Para recibir a Carlos I en 1519, los mercers, llamados julians por su
patrón, representaron un cerco en baile de jóvenes y vestidos con ramas
y cascabeles. Cuando vino Felipe II en 1564 había animales del bosque
que se acercaban al público y al rey. Los temas se repetían en otras
fiestas, por ejemplo en la canonización de San Raimundo de Peñafort
en 1602 donde sobre la tradicional mulassa dels paraires (los del oficio
de la lana) se representaba el milagro de san Ramón atravesando el
mar. Los mestres de cases representaban a santa Tecla con la Tau, y los
revenedors a san Miguel, entre otros. Los mercers llevaban halcones en
las manos representando a san Julián con sus criados (fig. 17).

Fig. 17. El león que representaba al gremio de los ‘blanquers’ (curtidores) y la ‘mulassa’,
figura representativa de los del arte de la lana (‘paraires’) en las procesiones. Auca.

En la entrada de Felipe IV el 1626 se recitó, en verso, un escrito
que se llama La casa de las armas del sol, donde primero se comenta
la organización de la milicia urbana sobre la base de los gremios. No
volvió otra entrada real, en Barcelona, hasta la de Felipe V en 1701
después de haber desfilado todos los gremios y cofradías muy bien
vestidos con sus banderas respectivas; muchas cofradías representaron,
delante de su soberano, distintas invenciones. Los marineros con una
nave lanzaban peces y flores, los paraires con la mulassa, los blanquers
con sus salvajes y su león hacían caras muy feas y desagradables, los
hortelanos sembraban tierra que era confitura, y los del barrio de Sant
Antoni tiraban confites.
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Cinco años después desfilaron ante Carlos de Austria e hicieron
otras invenciones entre ellos los blanquers, hortolans y mestres de cases,
desplegando un castillo de cohetes. En 1731 para recibir al infante Don
Carlos, el futuro Carlos III, que iba a Italia se les pidió a los gremios
que representaran escenas exóticas de otros países. En el 1746 para
homenajear a Fernando VII, se les encargó a los gremios que adornaran
las calles por donde el futuro rey iba a pasar. En 1750 fueron llamados
para homenajear a la infanta Antonia que se iba a casar en Torino, con
el heredero de la casa de Saboya, y las corporaciones organizaron una
fiesta de máscaras. Pero estas celebraciones fueron superadas por la
famosa “máscara real” en época de Carlos III al retorno de este monarca de Nápoles en 1759. Por la proclamación de Carlos IV el 1789 los
gremios tuvieron que engalanar las calles. Y así continuaron, a veces,
con muchas discusiones entre ellos por no poder asumir los gastos de
estos festejos.
En las fiestas celebradas con ocasión del matrimonio de Carlos de
Borbón en Nápoles el 1738 se encuentran las famosas alegorías de
oficios. Los forners (panaderos) lanzaban pan, los molineros, harina;
los ferrers (herreros) llevaban un carro vistoso con una Farga, pero
también debemos citar, las concesiones a la novedad; los passamaners
iban vestidos a la manera de Hungría.
A partir de 1391 existen referencias acerca de retablos vivientes
y personas disfrazadas representando entremeses sobre escenas bíblicas. Ha llegado hasta nosotros un registro vivo de 1424, sobre los
pormenores de la celebración, el Llibre de solemnitats del municipio de
Barcelona. El documento en cuestión describe los distintos grupos que
componen la procesión, a saber, las trompetas, los estandartes de las
distintas iglesias de la ciudad, las antorchas de los distintos gremios
y cofradías, las cruces, el clero, las representaciones en entremeses de
distintos episodios del Antiguo Testamento y de las vidas y milagros
de distintos santos y, finalmente, un grupo de personas representando
a los apóstoles.
El Llibre de solemnitats de 1442 habla de un grupo de cuatro instrumentistas y de seis cantantes disfrazados de ángeles en el entremés
relativo a la vida de san Francisco. Por otro lado, en el de 1454 hay una
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referencia a un grupo de veinticuatro curas cantores que preceden a
la Sagrada Forma disfrazados de los ancianos del Apocalipsis. Junto
con él, los usos populares introdujeron figuras que también procesionaban, como los gigantes, reyes, apóstoles, y el bestiario (águila, león,
mulassa, buey, etc.), que parece estar relacionado con los símbolos de
los evangelistas (fig. 18).

Fig. 18. El águila de la procesión. Auca.
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EL CASTELL DELS PICALQUÉS: RECONSTRUCCIÓ D’UNA
FORTALESA D’ÈPOCA MODERNA

Irene García i Muñoz *

resum
Aquest treball dona a conèixer el castell dels Picalqués a partir d’un
inventari fet sobre el mateix l’any 1639. El document, combinat amb altres
fonts entre les quals destaca un plànol de l’antiga fortificació, permet la seva
reconstrucció física amb un alt grau de detall. També introdueix una part de
la història d’aquesta família noble fins ara desconeguda. Es tracta d’un petit
avenç en la poc coneguda història dels Picalqués a Esplugues, que recull el
conegut fins ara i suma noves informacions, i que assenta les bases de futures
investigacions.
Paraules clau: Picalqués, Esplugues de Llobregat, Lluís Terré de Picalqués,
Estefania Terré i Mollet, s. XVII.
abstract
This study presents the Castle of Picalqués from an inventory about the
same realized in 1639. The document, combined with other sources, amongst
which the ancient fortress plan stands out, allows for its reconstruction, with
an elevated detail. It also introduces a part of the history of this noble family
that has remained unknown until today. It is a little progress in the unknown
Picalqués history, which collects all the known facts about them and adds
new information, and which settles the basis for future investigations.
Keywords: Picalqués, Esplugues de Llobregat, Lluís Terré de Picalqués,
Estefania Terré i Mollet, 1600s.
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Introducció

F

a quatre-cents anys Esplugues de Llobregat era un terme molt
diferent. Enfront dels més de quaranta-sis mil habitants que té
avui, les visites pastorals fan referència a uns 135, repartits en 27
cases, algunes de les quals, tot i que amb reformes, han arribat als nostres dies. En una centúria marcada per les guerres —la Francoespanyola
(1635-1659), la dels Nou Anys (1688-1697) i, sobretot, la guerra dels
Segadors (1640-1653)— que afectaren significativament el municipi,
la fam i la pesta bubònica causaven estralls en la població. Aquesta,
ocupada majoritàriament en el treball de la terra, s’aglutinava al segle
XVII entorn de dos nuclis (fig. 1): la sagrera —amb diversos masos
agrupats al voltant de l’església de Santa Magdalena— i la propietat dels
Picalqués1 (Sanahuja & Vilardell, 1984, p. 84-85 i 59-60), que abastava
bona part del municipi i que era governada des d’un castell.

Fig. 1. Nuclis originaris d’Esplugues de Llobregat. A dalt, Can Picalqués, i a sota,
el Turó de la Sagrera. Font: Aproximació a la història d’Esplugues de Llobregat.
1. ACB, Llibre IV Antiquat, decum. 129.
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A priori, l’existència d’una edificació d’aquest tipus no resulta sorprenent, especialment tenint en compte que en municipis veïns com
Cornellà de Llobregat, el Papiol i Castelldefels s’han conservat castells
que, com el d’Esplugues, ja comptaven amb una llarga trajectòria pels
volts del segle XVII. La diferència rau en el fet que al terme espluguí
pràcticament no es constaten evidències físiques del castell dels Picalqués, problema al qual cal sumar la destrucció o desaparició de fonts
documentals —les de l’arxiu parroquial i les de l’arxiu familiar dels
Picalqués, sobre el qual parlarem més tard— que podrien haver format
un important focus d’informació.
Així, ens trobem amb que a dia d’avui el coneixement d’aquest
castell entre els mateixos habitants d’Esplugues és molt escàs. De fet,
situant-nos davant del lloc on teòricament s’alçava la fortificació (actualment el restaurant La Torre dels Lleons) es requereix un exercici de
gran imaginació per poder-hi veure algun rastre de l’antiga residència
d’una important família noble. Tampoc la bibliografia és de gaire ajuda:
poc nombrosa, no tendeix a incorporar noves informacions, sinó que
es basa en la primera història d’Esplugues coneguda, elaborada per
mossèn Esteve Carbonell setanta anys enrere.
En aquest marc, la troballa d’un inventari del castell al segle XVII
resulta d’enorme interès per contribuir al coneixement d’aquesta fortificació i de la família que l’habità durant segles: els Picalqués. El nostre
objectiu, doncs, és comparar i complementar la informació del dit document amb la proporcionada per la resta de fonts, especialment per
una il·lustració que suposadament es realitzà el 1640, per tal d’aportar
noves dades sobre el castell dels Picalqués en aquest període. A més,
el present article pretén oferir una perspectiva general de la història
del castell i dels seus habitants, i és per això que, tot emmarcant la
part dedicada al castell de mitjan dissetena centúria, s’inclouen apartats
relatius als propietaris i als orígens i a la desaparició de l’edificació.
Al mirar d’assolir aquests objectius sorgeixen dues problemàtiques
que cal afrontar. En primer lloc, el fet és que al voler estudiar als Picalqués i al seu castell cal fer front a l’escassa bibliografia existent sobre
història del municipi. A banda d’algunes monografies i de publicacions
que aborden aspectes concrets —la gran majoria succeïts a partir del
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segle XVII— només hi ha dues obres que tracten de recollir la història
d’Esplugues i que fan aportacions clau. La primera és la Monografia
històrica feta per Esteve Carbonell el 1949. És una obra força completa,
però moltes de les fonts que consulta estan actualment desaparegudes
i, inevitablement, ha quedat antiquada en alguns plantejaments. La
segona és l’Aproximació a la història d’Esplugues de Llobregat de Dolors
Sanahuja i Roser Vilardell, publicada el 1984. És un bon recull de la
història del terme i, tot i que en molts aspectes reprodueix l’obra de
Carbonell (conseqüència, d’altra banda, moltes vegades inevitable de
la desaparició de fonts), aporta dades noves. La segona problemàtica
és justament la desaparició de les fonts antigues. El gros de la informació que mossèn Carbonell fa servir a l’hora no tan sols de parlar
dels Picalqués, sinó també de l’Esplugues medieval i moderna, prové
del que ell anomena “Armari de l’Arxiu de Picalqués”, que actualment
es troba desaparegut. A dia d’avui, només sabem del cert que abans
de la Guerra Civil l’arxiu estava íntegre, i que, si més no, alguns dels
seus llibres encara es conservaven als anys 90, ja que l’Arxiu Municipal
d’Esplugues n’obtingué dos en subhasta pública.
Si bé aquests dos aspectes —la falta de més investigacions rigoroses
sobre l’Esplugues anterior al segle XVIII i la pèrdua de fonts documentals— resulten inconvenients difícils d’eludir, són alhora un important
estímul per a treballs com aquest: reconstruir la història moderna
d’Esplugues no és aquí la nostra finalitat, però investigar els Picalqués
implica indagar en el seu context i per tant recuperar, així, una petita
part d’història municipal.
Tornant als objectius, per satisfer-los ha estat necessari l’ús combinat
de diverses fonts. Per explicar els orígens del castell i també la història
dels Picalqués, ens hem servit de fonts documentals de caràcter variat.
En molts casos —especialment en aquells en què la font primària ha
desaparegut— s’ha recorregut a la ja referida obra de mossèn Carbonell, titulada Esplugues de Llobregat. Monografia històrica (1949), en què,
afortunadament, es pot trobar la reproducció de molts dels textos o,
com a mínim, una explicació o referència. A més, hem inclòs algunes
de les interpretacions de les historiadores Roser Vilardell i Dolors Sanahuja, recollides al seu llibre Aproximació a la història d’Esplugues de
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Llobregat (1984). Però també s’han consultat fonts primàries, la més útil
de les quals ha estat un document del segle XII conservat a l’Arxiu de
la Catedral de Barcelona. Pel que fa a la reconstrucció del castell dels
Picalqués la principal font utilitzada ha estat el ja esmentat inventari
de l’any 1639 conservat a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
(AHPB). A més, hem pogut comptar amb un plànol del castell titulat
Lo Castell de Picalqués en 1640, copiat per mossèn Carbonell al seu llibre
i fotografiat en dues ocasions al segle XX. Finalment, en l’estudi de la
destrucció del castell les fonts arqueològiques (conegudes per via indirecta a través de fotografies i del Catàleg de Patrimoni d’Esplugues) han
pres protagonisme, així com un plànol del 1723, altra vegada reproduït
per mossèn Carbonell. També ha estat decisiva l’anàlisi de la parcel·la
actual en què suposadament s’ubicava el castell, i bibliografia referent
a la guerra de Successió i les seves conseqüències. Cal esmentar aquí
també l’ajuda de Marta Planell i de Roser Vilardell, que han aclarit
nombrosos dubtes sobre la història d’Esplugues i dels Picalqués, així
com el treball del Ginés Puente Pérez per tal que aquest article vegi
la llum.
Els Picalqués: 800 anys d’història (s. XII-XX)
Abans de procedir a l’estudi detallat del castell, convé parar atenció
sobre els seus propietaris: els Picalqués. Aquesta família noble fou la més
important d’Esplugues durant l’edat mitjana i bona part de la moderna,
i la influència que tingué en el municipi és, encara avui dia, present;
de fet, l’actual Ajuntament s’ubica a l’antic hostal dels Picalqués i els
gegants de la vila —el Mateu, la Marta, el Quim i la Caterina— encarnen
els personatges de la llegenda del cavaller de Picalqués.
Amb tot, a dia d’avui encara es desconeix l’origen dels Picalqués, i
tampoc se sap com ni quan van arribar a Esplugues. La primera notícia
d’aquesta família al poble ens la proporciona un document conservat
a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB) en què s’explica com, al
segle XII, un tros de terra de vinya situada a Esplugues —Spenculis—
fou donat a Pere de Picalqués a canvi del compliment de determinades
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condicions, com ara el pagament d’un delme a l’Església o d’un cens pel
dia de Sant Miquel. A partir d’aquesta data, diversos escrits testimonien
la continuïtat dels Picalqués al municipi fins a l’any 1325, quan Guillermina, vídua de Ramon de Picalqués, vengué a Pere Terré, ciutadà de
Barcelona, la propietat de Picalqués de la parròquia de Santa Magdalena
d’Esplugues (Carbonell, 1949, p. 128-129). Després d’això, però, els
Terré van decidir mantenir el nom de Picalqués i per aquest motiu en
el documents successius apareixen com a “Terré de Picalqués”. Durant
els segles següents, alguns textos denoten la posició preponderant que
els Terré de Picalqués ostentaven al terme: per exemple, l’obtenció de
privilegis —de tenir una taula de carnisseria, el 1387 (Carbonell, 1949, p.
83), i de vedat per totes les seves propietats, el 1538 (Carbonell, 1949,
p. 129-130)— i l’establiment de l’hostal, ubicat vora el camí reial, la via
de pas més important de la zona (Carbonell, 1949, p. 86-87). Tot això
porta Dolors Sanahuja i Roser Vilardell (1984, p. 75) a afirmar que,
durant el segle XVI, la casa Picalqués “era la principal propietària del
terme” i, a més, “les seves terres s’estenien pels pobles veïns i tenia un
gran nombre de masovers que li pagaven rendes”.
Un nou canvi de propietaris tingué lloc el 1649, quan Eugènia Terré
de Picalqués va donar al seu nebot Josep d’Ardena, comte de Darnius,2
mariscal de camp i capità general de Catalunya, el castell, les terres i la
resta de possessions dels Picalqués de la parròquia de Santa Magdalena
(Carbonell, 1949, p. 128-131). Novament, les fonts documentals deixen
constància de la importància de la família al municipi: el comte Darnius
de Picalqués figura com el segon propietari més ric d’Esplugues en una
acta redactada per mossèn Felip Subirà l’any 1710; i el 1716, el mateix
mossèn ens diu que “el poble paga delmes i primícies al Rector de
aquesta Parrochia, al Monestir de les Monges de Sant Pere de les Puelles
i al Sr. Comte de Darnius de Picalqués” (Carbonell, 1949, p. 110-116).
Mentre que les informacions dels Darnius de Picalqués durant el segle XVIII són relativament abundants —nombrosos documents relaten
les vicissituds de la família en relació amb la tinença de la carnisseria
2. Els Darnius, de llinatge mercantil, havien ascendit a la condició de ciutadà honrat el 1586, i obtingueren el títol de comte per la realització de serveis militars i polítics a la monarquia (Molas, 2012, p.
205-206).
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i l’hostal i l’enfrontament amb el municipi;3 i d’altres es refereixen al
succeït arran de la guerra de Successió,4 en la qual el comte es posicionà
a favor de Felip V (Sanahuja & Vilardell, 1984, p. 93)—, són poques les
informacions que ens han arribat sobre la història dels Picalqués al
segle XIX, a banda de les referides a l’estada del polític i poeta Víctor
Balaguer cap al 1860 al castell situat a Esplugues, on es diu que va
escriure almenys tres poesies i que va trobar la inspiració per redactar
les Bodes del Cavaller (Català & Brasó, 1990, 580-584, p. 580).
Finalment, la pista de la família Darnius de Picalqués es perd l’any
1936, quan Joan B. Martorell i de Fivaller, comte de Darnius i duc
d’Almenara Alta, resident a Madrid, va ser assassinat als inicis de la
Guerra Civil (Carbonell, 1949, p. 126).
El castell dels Picalqués
Aquest apartat constitueix la part central del present treball. El principal
objectiu és aquí oferir una imatge fidedigna del castell dels Picalqués
a mitjan segle XVII a partir de les diverses fonts de què disposem. A
més, també es tracta d’intentar reconstruir la història del castell, encabint-lo en el seu context i, en la mesura del possible, d’aportar dades
sobre la família Picalqués.
L’origen del castell dels Picalqués
Les restes més antigues que es conserven a la Torre dels Lleons són
dues làpides romanes (fig. 2) —una, dedicada a Luci Lucini Secundus,
3. Aquests documents han arribat als nostres dies de forma indirecta, a través de la reproducció
d’alguns fragments per part de mossèn Esteve Carbonell. Així, a la seva Monografia històrica l’autor fa
referències a les següents obres actualment destruïdes o desaparegudes: Armari de l’Arxiu de Picalqués,
lligall 118; Manual d’Escriptures del 1700, núm. 16 (Arxiu parroquial d’Esplugues); Llibre Mestre de l’Arxiu
Picalqués, lligall 191.
4. Com en el cas anterior, els documents referits a la guerra de Successió, desapareguts o destruïts,
són coneguts gràcies a les referències que s’inclouen a l’obra de mossèn Esteve Carbonell, on reprodueix
fragments del Manual III d’Escriptures del 1700, núm. 16.
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datada entre el 107 i el 108 d.n.e.; l’altra, dedicada a Quintus Calpurnius
Falvus, datada a inicis del segle II, o bé entre els anys 70 i 180 d.n.e.
(Inventari..., p. 1)— portades des de Barcelona. Aquestes làpides, sumades a un fragment de paret de la casa actual on s’observa la tècnica
constructiva de l’opus spicatum (fig. 3), fan pensar que al lloc on avui
dia s’emplaça la torre podria haver-hi hagut una vil·la romana imperial

Fig. 2. Fotografia d’una de les làpides
romanes, actualment, a la banda dreta
de l’escala d’entrada. Font: Inventari de
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat.

Fig. 3. Fotografia de la paret amb opus
spicatum, a l’interior de l’actual Torre
dels Lleons. Font: Inventari de Patrimoni
Històric, Arquitectònic i Ambiental
d’Esplugues de Llobregat.

(Sanahuja & Vilardell, 1984, p. 32), que quedaria situada molt a prop
de la Via Augusta.5 Ara bé, la desconeixença del moment en què les
làpides van ser portades i el fet que l’opus spicatum també s’utilitzi a
l’edat mitjana i fins i tot en segles més recents, impossibilita afirmar
tal idea.
Per tant, convé situar l’origen de castell en època medieval, segurament —per les característiques que es desprenen de l’inventari
5. Aquesta suposada vil·la romana s’ubicaria, doncs, en una zona molt ben comunicada; propera no
només a la Via Augusta, sinó també al riu Llobregat. A més, el seu emplaçament en una zona elevada li
garantiria un notable control territorial, i la gran potencialitat agrícola del terreny (derivada de la seva
ubicació al peu d’una muntanya) i econòmica (amb importants terrisseries d’època romana a prop) també donarien suport a aquesta hipòtesi.
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que tractarem posteriorment— en un moment força anterior al 1639.
No podem, però, donar una data exacta de l’origen de la fortificació,
tot i que sí que sabem que el 1227 els Picalqués ja posseïen un feu
a Esplugues (Carbonell, 1949, p. 128). Partint de la idea que Dolors
Sanahuja i Roser Vilardell assenyalen al seu llibre (1984, p. 57) —que,
probablement, ja hi havia un castell a Esplugues que va ser destruït a
finals del segle X— podríem proposar, només a tall d’hipòtesi, que el
que més endavant ocuparien els Picalqués seria una nova construcció
o una reconstrucció del mateix.
El castell de Picalqués el 1639
La font més completa amb què comptem actualment per a l’estudi del
castell dels Picalqués és un inventari realitzat l’any 1639 que es conserva a l’Arxiu de Protocols Notarials.6 El trobem referenciat a l’Especulo
del Armari de Picalqués conservat a l’Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat (AMEL), que en fa la següent descripció: “A 29 de Febrer
1639. Notari Francesc Fitor de Barna. Inventari pres per da Estefania
Terré y Mollet dels bens de don Lluís Terré de Picalqués, son marit,
a on retrobam no sols los bens mobles sinó també los immobles”.7
El document en què es troba —el Llibre de capítols matrimonials, testaments, inventaris, encants…— és un recull de la producció notarial de
Francesc Fitor entre els anys 1628 i 1644. En una part d’aquest volum
(concretament al llarg de 46 pàgines) s’inclou l’inventari de tots els
bens del recentment difunt senyor de Picalqués, que es realitzà entre
els mesos de febrer i març de 1639. Convé destacar que, a banda del
castell, l’inventari dels Picalqués també inclou la descripció d’algunes
propietats de la família a Sant Just Desvern i a Barcelona, així com els
delmes i censos dels quals era receptora. D’entre totes elles, destaca

6. AHPB, Llibre de capítols matrimonials, testaments, inventaris, encants…, Francesc Fitor, 1628-1644,
675/2.
7. AMEL, Especulo del Armari de Picalqués, Col·leccions. Manuscrits de la casa Picalqués, p. 228.
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una casa senyorial ubicada al carrer de la Portaferrissa8 (Barcelona), en
la qual, en paraules de Fitor: “don Lluis Terré y de Picalqués mentre
vivia habitava y mori”. D’aquesta afirmació es deriva que, malgrat que
el castell era una edificació certament important, en el moment de la
seva mort els Picalqués estaven residint a la casa de Barcelona.9 Això
ens fa pensar que en aquests temps el castell hauria esdevingut una
segona residència, potser habitable a l’estiu —cal recordar que l’inventari data de finals de febrer i per tant, el més raonable és que Lluís
Terré morís a l’hivern— o en determinats moments de l’any. Aquesta
idea es veu reforçada pel fet que l’inventari del castell, sense deixar de
ser considerablement ric, inclou molts menys bens mobles que el de
la casa. Tampoc descriu, a diferència del de Portaferrissa, gaires peces
de vestimenta, i moltes caixes i cofres apareixen buits. Tot això ens
porta a proposar que, en aquesta època, durant la major part de l’any
el castell restaria deshabitat, cuidat per un masover i la seva família, i
que els Picalqués (i amb ells el seu servei) només hi viurien temporalment. Lluny de ser un cas particular, el fet que els Picalqués residissin
a Barcelona i no al castell s’emmarcaria en el procés de desplaçament
del camp a la ciutat que gran part de la noblesa catalana protagonitzà
al segle XVII (Amelang, 1986, p. 64-67).
La temporalitat de l’estada no influeix, però, en el grau de detall de
l’inventari, que ofereix completes descripcions tant dels espais exteriors com interiors del castell. El document no només ens permet ser
conscients de la riquesa material dels propietaris, sinó també imaginar
la distribució de totes les habitacions i els patis de la fortificació. Valent-nos de totes aquestes dades, per tant, podem arribar a construir
una imatge força acurada del castell dels Picalqués a mitjan segle XVII.
D’altra banda, hi ha una segona font, en aquest cas gràfica, que resulta interessant tenir en compte en la reconstrucció de la fortificació
8. Cap al 1700, el carrer de la Portaferrissa s’englobava, segons la classificació oferta a La Ciutat del
Born, en el sector passiu de Barcelona, que comprenia àrees molt riques i poc poblades habitades per
gent de classe alta, com ara nobles, ciutadans honrats i doctors en drets (García Espuche, 2010, p. 64).
9. Una segona referència a la mort de Lluís Terré i de Picalqués a la casa de Portaferrissa la dona
el mateix Francesc Fitor quan, pàgines més endavant, descriu el contingut d’una “Cambra alt al segon
sostre sobre la Cambra (en) que dit difunt mori”.

266

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 5 7 - 2 8 3 / i c g e n h e r . c a t

Irene García i Muñoz, El castell dels Picalqués: reconstrucció d’una fortalesa d’època...

dels Picalqués: una il·lustració en què apareix el castell acompanyat
d’una llegenda, en la qual figuren diverses parts del mateix. Aquesta
imatge, de procedència i datació incertes, ens ha arribat de dues formes: copiada en un parell de plànols i fotografiada en dues ocasions.
L’original no s’ha pogut trobar.
En el cas de les fotografies, tot sembla indicar que la primera (fig.
4) va ser realitzada per Salvador Serra Sanllehí a la primera meitat del
segle XX, mentre que la segona, presa als anys 80, és obra de Dolors
Sanahuja i Roser Vilardell. Sabem que, en el segon cas, no es va fotografiar la il·lustració original, sinó una fotografia de la mateixa, de
mida molt petita, que hi havia penjada i emmarcada a la masia que
avui és l’actual Torre dels Lleons (i que temps enrere podia haver
estat el castell), tal com evidencien els reflexes de llum que es poden
veure. Aquesta circumstància podria explicar per què apareix tallada
la part superior de la imatge, però no és així, ja que en la fotografia de
Salvador Serra succeeix el mateix, i en aquesta ocasió no sembla que

Fig. 4. Fotografia de la il·lustració del castell dels Picalqués. Font: AMEL.
Fons Salvador i Jordi Serra. Fotògraf Salvador Serna. Reg. 3324
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estigués emmarcada, perquè no es veu cap reflex. Sigui com sigui, la
falta d’aquesta part no només impedeix veure la primera lletra de la
llegenda, sinó també el títol de la il·lustració, si és que en tenia.
Pel que fa als plànols, tots dos són obra de mossèn Carbonell i
apareixen a la seva Monografia històrica. Mentre que el primer és un
plànol molt esquematitzat (fig. 5), al segon el grau de detall és molt
més elevat (fig. 6). A més, l’autor hi anota que es tracta d’una còpia i
això, sumat a la perspectiva del dibuix i a la inclusió de la llegenda,
ens permet afirmar que és una reproducció de l’esmentada il·lustració
del castell. Potser, el mossèn va visitar la Torre dels Lleons abans que
esdevingués un restaurant i, allà, va poder observar una il·lustració que
li va cridar l’atenció i que decidí incloure al llibre que estava preparant.
Ara bé, Carbonell va observar la fotografia —com Sanahuja i Vilardell
i, probablement, Serra— o va veure l’original? Certament, donar una
resposta ferma a aquesta qüestió és actualment impossible, però sí que
cal considerar un darrer aspecte: la inclusió d’un títol —Lo Castell de
Picalqués en 1640— en què figura una data, que bé podria ser resultat
de la invenció del mateix autor (potser basant-se en algun document
trobat), però que també podria haver estat el de la il·lustració original,
que en algun moment s’hauria tallat o hauria quedat ocult pel marc.
La font gràfica de què disposem, doncs, genera molts interrogants,
d’entre els quals és especialment important per al nostre cas d’estudi el
relatiu a la datació: fins a quin punt la data de 1640 és fiable? Deixant
de banda la possibilitat que el títol sigui invenció de Carbonell, la il·
lustració bé podria haver estat feta el 1640 (o en un moment proper)
o bé podria ser molt posterior, i plasmar llavors un record llunyà. Una
altra qüestió que cal considerar té a veure amb la versemblança del
dibuix. Tenint en compte que la qualitat és més aviat baixa i que el
paisatge en què s’emmarca l’edificació no sembla correspondre’s amb
la realitat, potser es tracta més d’una “visió imaginària del castell de
Picalqués” —tal com la van titular Roser Vilardell i Dolors Sanahuja—
que d’una representació fidedigna de la realitat. L’objectiu radica,
per tant, a analitzar fins a quin punt la imatge que ens ha arribat del
castell es correspon amb la fortificació real. Això és possible gràcies a
l’inventari de 1639.
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Fig. 5. Plànol esquematitzat del castell de Picalqués. Font:
Esplugues de Llobregat. Monografia històrica.

Fig. 6. Plànol del castell de Picalqués. Font: Esplugues de Llobregat.
Monografia històrica.
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En general, la descripció del castell inclosa a l’inventari realitzat per
Francesc Fitor (fig. 7) encaixa amb la imatge de la fortificació. D’entrada, ens parla d’un “tros de terra que serveix de hort tota murallada de
tapia”, que sens dubte correspon a l’espai del plànol designat amb la
lletra H. Seguidament, indica que a l’interior de les muralles hi ha dos
patis (el segon dels quals s’identifica al plànol amb la lletra D), i més
endavant, que aquests es troben separats per un pont de fusta (lletra C).
Malgrat que l’inventari no esmenta que el pont sigui llevadís ni tampoc
descriu cap fossar —característiques que sí que apareixen al mapa— la
descripció de les muralles, de l’hort, del pont i dels dos patis (sobre
els quals es desprèn que de l’exterior s’accedeix a l’interior a través del
pont), permet afirmar que el castell aparegut a la il·lustració encaixa,
pel que fa a la planta general, amb el descrit per l’inventari l’any 1639.
A mesura que avancem en la lectura de l’inventari es fa evident la
falta de detall del plànol del castell, ja que en aquest no hi apareixen
les construccions de caràcter temporal: sabem per l’inventari que al
primer pati hi havia un corral de moltons i un estable amb capacitat per
a dos bous, sobre el qual s’erigia una caseta amb dues petites estances
per als pastors; i que al segon pati hi havia, a mà dreta, la casa del masover, i a mà esquerra, un galliner i la capella, dedicada a sant Jaume.
En aquest punt sembla donar-se una contradicció entre la il·lustració
de Lo Castell de Picalqués en 1640 i l’inventari, ja que a la imatge a mà
esquerra apareix una estructura constructiva que la llegenda ens indica
que és la Casa de la Parceria, mentre que a l’inventari s’afirma que és la
capella la que s’ubica al segon pati a mà esquerra. Partint de la major
fiabilitat de l’inventari, concloem —no sense certes reticències— que la
capella devia trobar-se a la banda esquerra, i que per tant és possible
que el nom de la Casa de la Parceria de la llegenda estigui equivocat
i que l’estructura que apareix es correspongui amb la capella, o que
per algun motiu que se’ns escapa la capella no va ser dibuixada, i es
va cometre un error a l’hora de situar la casa dels masovers al dibuix,
ja que hauria d’estar al costat contrari.
La presència de pocs animals —només “dos bous”, “unes quantes
ovelles” i “unes quantes gallines del masover”— als primers espais
descrits a l’inventari ens fa pensar que aquests estarien destinats al
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consum propi dels Picalqués i potser dels seus masovers, la identitat
dels quals no apareix al document. D’ells sabem que no residien a
l’interior del castell, sinó en una edificació al pati interior del mateix,
que contenia quatre llits i bancs, a diferència dels pastors, als quals es
destinava una construcció al pati exterior del castell, que en el moment
de fer l’inventari estava buida. Comparant les dues estances podem
inferir un seguit de conclusions. La presència —en el cas de la casa del
masover— o absència —en la dels pastors— de mobiliari, podria estar
indicant que, mentre que els masovers residien al castell durant tot
l’any (ja que la seva funció era tenir cura de la propietat), els pastors
o bé ho feien periòdicament (i en aquests moments no hi eren) o bé
ho havien deixat de fer (circumstància que es podria relacionar amb
la poca presència d’animals a l’estable i al corral). D’altra banda, el fet
d’ubicar-se al primer o segon pati es podria connectar amb el grau de
proximitat dels residents respecte als habitants del castell. Els masovers,
que vivien de manera permanent al castell, eren persones més properes
a la família Picalqués i a les seves possessions que no pas els pastors,
que devien tenir, com a molt, un contacte esporàdic i escàs.
Sigui com sigui, el parell de línies que Fitor empra per descriure
tots dos espais contrasta amb les gairebé dues pàgines que utilitza
per inventariar la capella, que destaca tant per la seva riquesa interior
(amb un retaule de sant Jaume daurat, una veracreu de plata i unes
banderetes i un poms d’or, entre d’altres peces remarcables) com per
la bona conservació dels seus objectes (perquè, malgrat que alguns
d’ells consten com a “usats”, cap és qualificat pel notari de “dolent”).
Tot i que desconeixem la freqüència amb què se celebraven els oficis i
si aquests es duien a terme durant tot l’any, el bon estat de la capella en
el moment de fer l’inventari demostra la importància que tenia aquesta
estança dins del conjunt de la fortalesa.
Pel que fa a l’edifici del castell, apareix al plànol indicat amb la lletra
F, però el poc detall del dibuix no ens permet deduir res sobre el seu
interior més enllà de la presència d’una porta al centre i quatre torres
a les cantonades. Per poder reconstruir l’interior de la fortificació, per
tant, actualment només comptem amb la descripció feta per Francesc
Fitor. Crida l’atenció que en cap moment s’hi esmenta l’existència d’un
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pati interior, d’una cisterna ni d’un soterrani, elements comuns en els
castells de l’època, ni de les torres, que tan clarament definides s’observen a la il·lustració. Sí que es parla, per comunicar els pisos, d’una
escala principal i una de cargol que donava directament a la capella,
que podria haver estat ubicada en una de les torres. L’inventari no
proporciona més informació sobre les escales, però la principal, que
era la que el visitant veia a l’entrar al castell i la que donava accés a la
planta noble, devia gaudir de certa grandiositat, que es manifestaria en
les dimensions i fins i tot potser en algunes ornamentacions. L’escala

Fig. 7. Proposta de recreació del castell
de Picalqués el 1639. Font: AHPN, elaboració pròpia.
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(o escales) de cargol, en canvi, devia estar reservada a la família i al
servei, i és possible que s’hagués afegit en una remodelació de l’habitatge, com s’acostumava a fer a l’època (García Espuche, 2010, p. 76).
El castell dels Picalqués tenia, com a mínim, dos pisos, i segurament un
tercer al qual s’accedia a través de determinades cambres del segon pis.
A la planta baixa (fig. 8) només hi havia tres estances: un celler, en
què es guardaven cups i botes de vi i una premsa de fusta, a través del
qual s’accedia a un celleret; un menjador, on hi havia una taula i un
banc llargs; i una cuina, on es guardaven una pastera, un cofre amb
menjar i diversos clemàstecs de ferro per penjar l’olla al foc. En general, el mobiliari de la planta baixa era de qualitat dolenta, i una part
important dels recipients apareixen buits. Segurament, aquests espais
eren els propis del servei, tal com, de fet, afirma Fitor al dir sobre la
taula del menjador que “serveix per menjar los fadrins”.
L’escala donava accés a la primera planta (fig. 9); la planta noble,
més ricament moblada i decorada que l’anterior, ja que era l’espai on
els amos del castell residien. La primera sala d’aquest pis acostumava
a fer de rebedor (García Espuche, 2012, p. 34-35). La dels Picalqués
destacava, a més de per tenir dues finestres encarades als patis i per
donar accés a diverses estances, per albergar prop d’un centenar de
peces de combat, entre les quals piques, ballestes i armadures, que
es trobaven penjades a la paret. També contenia taules i cadires, una
xemeneia, “dos argolles per posar al coll dels presos” i tres quadres,
entre els quals sorprèn un en què figuren els reinados dels Picalqués.
Malgrat que en temps passats aquests objectes haurien complert la
funció d’impressionar les visites que els Picalqués rebien al castell, en
el moment de fer l’inventari el seu pobre estat de conservació —moltes de les peces es descriuen com a “velles” o “dolentes”— es podria
interpretar com un indici de poc ús de la casa.
A través de la primera sala s’accedia a una resala amb cadires, taules, bancs, un armari, una xemeneia i set quadres. Aquesta sala, amb
les parets cobertes de tela blava, sembla estar lleugerament en millors
condicions que l’anterior. A continuació, se succeïen tres cambres,
totes elles comunicades per portes i decorades amb teles de colors i
quadres. La presència de mobles d’emmagatzematge —armaris, cofres i
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baguls— i de llits de certa qualitat (de pilars, fets amb fusta de noguera
o d’alba i amb diversos matalassos cadascun) fa pensar que aquestes
estances servirien de dormitori dels membres de la família Picalqués.
La tercera de les cambres donava accés a un estança que sembla que
servia de rebost, ja que s’hi guardaven panses, figues i blat i s’accedia
a una segona cuina. Finalment, a aquesta planta també hi havia un
terradet cobert amb una campana (potser per tocar a missa) i una
darrera habitació a la qual s’entrava per la primera sala que contenia
una taula, una caixa amb llenços, tovalloles i tovallons i un armari amb
recipients per guardar drogues, menjar i aigua, tots ells buits. De tots
aquests espais, només la primera sala, la cuina i —probablement— el
terradet, donaven directament a l’escala.
L’existència d’un tercer pis (fig. 10) resulta més dubtosa. A l’inventari
apareixen diferents estances a les quals “s’hi munta” (és a dir, s’hi puja)
per altres. Aquestes sales podrien constituir un tercer pis del castell,
però també es podria tractar d’habitacions a mitja altura, a les quals
només es podria accedir des de determinades cambres. En tot cas,
serien: una habitació per dormir les dones i una per als fadrins, amb
llits pobres i algun cofre buit; un rebost, amb “gerres per tenir olives”,
cofres amb aliments i teles, una aixeta de coure, una vànova…; dos
estudis, el primer dels quals funcionava com a sagristia (ja que, a banda
de contenir una arquimesa, un rellotge, cadires, una taula i mapes, dins
d’un armari es guardaven estovalles per a l’altar i casulles de dir missa
i, a més, l’estança donava accés a la capella per mitjà d’una escala de
cargol), i el segon dels quals contenia uns prestatges amb llibres, una
campaneta, un tinter…; i una cambra, amb, entre d’altres coses, un llit
de pilars, quadres i un armari amb vaixella. Si totes aquestes estances
es trobaven efectivament al tercer nivell de l’edifici, probablement
aquesta planta compliria la funció d’emmagatzematge i de lloc de residència del servei que acompanyava els Picalqués en les seves estades
al castell. Finalment, en aquesta darrera planta hi havia dos porxos que
comunicaven amb un rebost que “trau finestra a l’hort”. Des d’ells, similars a unes galeries, els habitants del castell podien observar l’hort
i els camps més enllà de les muralles.
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Fig. 8. Proposta de recreació de
la planta baixa del castell de
Picalqués el 1639. Font: AHPN,
elaboració pròpia.

Fig. 9. Proposta de recreació de
la primera planta del castell de
Picalqués el 1639. Font: AHPN,
elaboració pròpia.

Fig. 10. Proposta de recreació de
la segona planta del castell de
Picalqués el 1639. Font: AHPN,
elaboració pròpia.
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De la detallada descripció que l’inventari pres a da Estefania Terré i
Mollet ofereix sobre el castell, es poden extreure diverses conclusions.
En primer lloc, resulta evident que la il·lustració de Lo castell de Picalqués en 1640 encaixa —exceptuant la controvèrsia sobre la ubicació de
la capella— amb la realitat del castell el 1639. Si bé això no ens permet
afirmar que el dibuix original es realitzés en aquells moments, sí que
confirma que la fortificació que hi apareix es correspon amb una construcció real. En segon lloc, l’inventari possibilita anar molt més enllà
que la il·lustració, perquè ens brinda una imatge de les construccions
secundaries (la casa del masover, el corral, les estances dels pastors…)
i de l’interior del castell (de la distribució de les estances, dels mobles,
de les decoracions…) que no apareixen al dibuix. Així, l’inventari ens
parla d’una edificació de fins a tres plantes, de les quals la primera estava
dedicada a l’emmagatzematge i tractament d’aliments, i hi treballava
el servei del castell, mentre que les dues restants eren les residencials,
tant dels propietaris com dels servents. La presència d’estances com la
“primera sala” i la riquesa de les cambres i de les peces de la primera
planta permeten afirmar que era aquest el pis principal del castell.
Finalment, a partir de l’inventari podem intuir l’ús que els Picalqués
feien del castell —un ús més aviat secundari, ja que sovint les caixes i
els baguls apareixen buits i manquen els objectes de caràcter més personal, com ara joies i vestimenta—, però alhora, ens deixa entreveure la
magnificència d’aquesta construcció, evidenciada per les seves mides,
pel nombre de cambres i per detalls com ara la possessió d’un rellotge
(de la qual pocs podien presumir a l’època) o l’existència d’un espai,
a la primera sala, dedicat a l’armeria.
Amb tot, la reconstrucció que l’inventari permet fer del castell no
deixa de ser hipotètica i, en certs punts, poc fiable. No sabem res d’aspectes com ara els materials constructius (tot i que la utilització de
pedra de Montjuïc sembla una proposta coherent) o les característiques
arquitectòniques —la ubicació dels murs de càrrega, la direcció de
l’escala, la presència de més finestres que les tres descrites... —, ja que
aquestes qüestions són excloses de l’inventari, que se centra a descriure
el contingut material del castell. A més, el desconeixement tant del moment en què s’edifica la fortalesa com de les possibles reformes dutes
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a terme fan molt difícil la utilització d’un altre castell com a model en
la seva reconstrucció, tot i que certament es poden trobar similituds
puntuals amb les “cases senyorials” de la Barcelona dels segles XVII
i XVIII (García Espuche, 2010, p. 71-83) i amb castells com ara el de
Cubelles (Orriols & Sorní, 1998, p. 179-190).
La desaparició del castell de Picalqués
En l’actualitat, al lloc on s’alçava el castell de Picalqués hi ha una masia
catalogada com a bé cultural d’interès nacional. Es tracta d’un edifici de
pedra de planta rectangular envoltat d’un ampli jardí, que està compost
per un cos central i dos laterals simètrics. La façana exterior té un color
rosat, i hi destaca l’escala que dona accés a l’edifici, el primer tram de
la qual està flanquejat per les escultures de dos lleons, i el segon tram
per dos pedestals de pedra calcària (Inventari..., p. 2).
Pel que a dia d’avui s’ha pogut documentar, l’actual Torre dels Lleons
només conserva tres elements que denoten el seu passat: en primer
lloc, el mur d’opus spicatum; en segon, les dues làpides d’època romana
disposades a banda i banda de l’escala que condueix a la porta principal; i, finalment, un requadre refós al mur, rectangular, que conté el
bust en marbre blanc d’un personatge romà i, a sota, una pedra amb
el lema heràldic Non sic semper sed (“No sempre va ser així”), que, de
fet, dona nom a un poema del ja referit Víctor Balaguer.
D’altra banda, no podem deixar de contemplar les similituds, pel
que fa a la parcel·la i a la distribució dels elements constructius, entre
la Torre dels Lleons actual (fig. 11) i l’antic castell de Picalqués. Partint
de la idea que la masia s’edifica en el mateix espai on hi havia el castell
—fet que explicaria la presència del mur d’opus spicatum—, els espais
de la torre actual semblen, a falta d’ulteriors comprovacions, encaixar
amb els de l’antiga fortificació.10
Per tant, si donem per bona la hipòtesi que defensa que la masia
avui dia coneguda com a Torre dels Lleons s’emplaça al mateix lloc on
10. Tot i que desconeixem si l’orientació de la façana del castell és la mateixa que la de la masia
actual.
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Fig. 11. Fotografia aèria de l’actual Torre dels
Lleons. Font: Google Earth.

Fig. 12. Fotografia de l’actual Torre dels Lleons. Font: <http://coneixercatalunya.blogspot.
com/2013/05/la-torre-dels-lleons-desplugues-de.html>.
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hi havia l’antic castell, cal ara preguntar-se en quin moment desapareix
el segon, quan s’edifica la primera i el perquè de totes dues qüestions.
La Torre dels Lleons, amb el seu aspecte actual (fig. 12), apareix
documentada per primer cop en un mapa de l’any 1723. Es tracta
d’una còpia de la demarcació del terme parroquial d’Esplugues feta
per mossèn Felip Subirà, en el marc d’una disputa entre el municipi
d’Esplugues i el d’Hospitalet, que ens ha arribat de mans de mossèn
Carbonell (1949, p. 118-119). En aquest dibuix (fig. 13), es pot localitzar
fàcilment la propietat dels Picalqués, amb una fisonomia tan diferent
a la que tenia el castell tractat a l’apartat anterior i tan semblant a la
de la masia actual, que permet situar la construcció de la Torre dels
Lleons en un moment anterior al 1723.

Fig. 13. Còpia de la demarcació del terme parroquial d’Esplugues feta pel
rector Mn. Felip Subirà, any 1723. Font: Esplugues de Llobregat. Monografia
històrica.

Pel que fa al castell, la darrera font que el documenta és relativament
propera al plànol de 1723. Es tracta de la il·lustració del castell l’any
1640, copiada per mossèn Carbonell i reproduïda en fotografies. Entre
l’última evidència del castell i la primera de la masia, per tant, només
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transcorren 60 anys. Certament, sembla improbable que en un període
tan curt de temps una construcció anterior a la masia que apareix al
plànol es pogués haver edificat en l’espai deixat pel castell. Això ens
porta a deduir que la masia, amb unes formes molt semblants a les
que manté actualment, va ser construïda immediatament després de
l’enderroc de la fortificació.
Sabent això, convé ara preguntar-se quin fou el motiu de la transformació del castell en masia. Una possible explicació de l’enderroc la
trobem en un dels decrets dictats pel príncep Francisco Pío de Saboya
y Moura —governador i capità general de Catalunya rere la victòria de
Felip V en la guerra de Successió—, mitjançant el qual imposa “para pacificar el principado de Cataluña y establecer en él la más durable y perpetua
quietud [...] la demolición de todas las murallas de los lugares, castillos y casas
fuertes de Cataluña que pueden servir de abrigo a los malintencionados, y en
caso de guerra a los enemigos, y que no sea preciso conservar para ocuparse
[...] por sus reales armas” (Castellví, 2002, p. 581). Tot i que pensar que
el castell de Picalqués, com tants altres, va ser destruït per aquesta raó
sembla factible, no resulta del tot convincent: en primer lloc, perquè
a cap de les llistes de castells enderrocats hi figura el dels Picalqués,11
i en segon lloc, perquè els propietaris del castell —la família Darnius—
eren declarats filipistes.12
D’altra banda, la desaparició del castell i la construcció de la masia
també es podria posar en relació amb el canvi de propietat de la finca
l’any 1649, moment en què les possessions dels Picalqués a Esplugues
passaren a mans del comte de Darnius (Carbonell, 1949, p. 128-131),
però no s’ha trobat cap documentació que recolzi aquesta proposta.
Finalment, convé tenir present un document del 1707 actualment
destruït que reproduí mossèn Carbonell, en què s’explica que, en el
marc de la guerra de Successió i rere la confiscació dels bens del comte
11. El castell dels Picalqués no apareix, per exemple, a l’informe del 1716 en què es detallen els
castells derruïts —o a l’espera de ser-ho— reproduït a l’annex 4 de l’obra Repressió borbònica i resistència
catalana (1714-1736) (Muñoz & Catà, 2005, p. 297-298).
12. Oleguer Taverner i d’Ardena, segon comte de Darnius, baró de Mont-roig, senyor de les Illes i de
la Plana de Picalqués i cartògraf, era coronel de cavalleria de l’exèrcit borbònic i el seu germà, el bisbe de
Girona Miquel Joan de Taverner, era el cap principal del partit botifler (Torra & Ochoa, 2016, p. 313-352,
p. 322).
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de Darnius pel fet de ser partidari de Felip V, la torre, que havia estat
“espatllada en lo any 1706 per los francesos i castellans quan sitiaven
Barcelona”, fou arreglada mentre era arrendada per la reial Junta de
segrestos seculars.13 El terme que es fa servir a l’escrit per descriure
aquestes obres (adobar), així com el mateix caràcter del text, semblen
indicar, però, una acció de poca entitat, més encarada a ordenar o
realitzar petites reparacions que no pas a alçar una construcció nova.
Per tant, l’únic que podem assegurar és que el castell dels Picalqués
va ser destruït entre el 1640 i el 1723, i que en el seu lloc es va alçar
una masia aprofitant el mateix espai i mantenint l’estructura general
del castell. Aquesta, tot i que pot haver estat objecte d’algunes reformes
és, en essència, la que es conserva actualment amb el nom de Torre
dels Lleons.
Reflexions finals
El que s’ha exposat en aquest treball ens porta a corroborar algunes
de les afirmacions fetes sobre els Picalqués en obres anteriors i també
a proposar algunes idees noves.
En primer lloc, l’emplaçament d’un castell de certa importància a
Esplugues queda provat, així com la similitud que la il·lustració titulada
Lo Castell de Picalqués en 1640 manté amb la realitat. A banda d’això,
però, tot el que envolta el dibuix en qüestió continua sent un trencaclosques: l’original està desaparegut i desconeixem les circumstàncies
en què es va fer, el motiu i la data exacta. La qüestió de la ubicació de
la capella de Sant Jaume queda oberta, ja que no s’ha trobat informació
que permeti conèixer més sobre l’espai físic que ocupava.
L’estudi i anàlisi de l’inventari dels bens dels Picalqués fet el 1639
dona, per primera vegada, una imatge acurada de l’edificació. Queden
dubtes sobre la seva disposició interior, però no sobre el contingut
de les estances, descrites amb un nivell de detall excepcional. Permet
aportar algunes dades noves sobre els Picalqués, entre les quals la pos13. Manual III d’Escriptures del 1700, núm. 16, p. 21 (Carbonell, 1949, p. 128-131, p. 109).
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sessió d’una casa senyorial a Portaferrissa, que seria la seva residència
habitual, com es desprèn de l’inventari.
Finalment, les circumstàncies de la desaparició del castell són ara
més clares: tot i que convé posar en dubte que la fortificació dels Picalqués fos enderrocada com a conseqüència de les disposicions que
van seguir la guerra de Successió, l’edificació que apareix al plànol del
1723, que ja té les formes de la masia actual, permet datar la destrucció del castell entre la segona meitat del segle XVII i el primer quart
del XVIII. A més, l’estudi d’aquesta no només confirma que en el lloc
on es troba s’emplaçava l’antic castell, sinó també que es va edificar
aprofitant algunes de les estructures d’aquest i que, en menor o major
grau, encara conserva restes.
Amb relació a noves investigacions, la realització d’aquest treball
posa de manifest tota la feina que cal continuar fent: en primer lloc,
per conèixer més sobre el castell, en segon, sobre els Picalqués. Per
fer-ho, deixa obertes moltes línies de recerca, de fet, moltes més de
les que tanca.
Pel que fa al castell dels Picalqués, l’inventari no està, ni de bon tros,
esgotat. La informació que dona del castell es pot continuar treballant —estudiant els bens mobles, teoritzant sobre l’estructura interna,
analitzant les restes conservades— fins a arribar a una reconstrucció
gairebé completa, amb un grau de detall que es preveu elevat. A més,
cal tenir en compte que, amb tota probabilitat, altres documents amb
descripcions de l’immoble —com ara inventaris, testaments o fins i
tot el contracte d’adquisició de la fortificació pel comte Darnius l’any
1649— han d’existir, i que la seva troballa i el seu estudi permetrien
refer la història del castell. D’altra banda, una recerca que cal, si més
no, intentar, és la de la il·lustració de Lo Castell de Picalqués en 1640
original, atès que podria aclarir molts interrogants. Finalment, convé
considerar la idea d’una intervenció arqueològica guiada per tota la
informació acumulada sobre el castell, que portaria a concloure molts
aspectes amb seguretat.
Al mateix temps, és indubtable que tot estudi sobre la fortificació
augmenta el coneixement sobre els Picalqués. Cal dir que aquest és el
primer treball realitzat sobre el castell dels Picalqués i, de fet, malgrat
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la seva brevetat, és l’únic estudi publicat al voltant d’aquesta família,
cosa que crida l’atenció tenint en compte la importància, ja oblidada,
que va tenir en el municipi d’Esplugues de Llobregat.
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L’EXPANSIÓ TURCA A LA MEDITERRÀNIA ALS SEGLES XV I
XVI: ELS SAQUEIGS DE MAÓ (1535) I DE CIUTADELLA (1558)

Francesc A l b a r d a n e r i L l o r e n s *

abstract
In 2020, recent facts of international politics have given a new and unexpected prominence to Turkey in the wars of Syria and Libya in Eastern
Mediterranean. Five centuries ago, the Ottoman Empire was expanding his
power up to the walls of Wien, the port of Otranto in Italy, or the Balearic
Islands. And the most incredible fact is that the raids against Menorca were
done by Ottoman fleets in alliance with the Kingdom of France! The sacking of Ciutadella in 1558 by Piali Baasha resulted in the total destruction
of this town and the capture of 2.500 people as slaves, which were brought
to Istanbul. The tragedy was so great, that its remembrance has passed from
generation to generation of Minorcans and has been designed as “L’any de
sa Desgràcia” (Year of Tragedy) and the sack of Ciutadella is commemorated
every 9th of July until today.
Keywords: Ottoman Empire, Sacking, Mahon, Ciutadella, Hayreddin Barbarossa, Piali Baixa, Franco-Ottoman alliance, Slavery.
résumé
Des événements très récents de la politique internationale ont donné une
nouvelle et imprévue proéminence à la Turquie dans les guerres de Syrie et
Libye dans la Méditerranée Orientale. Il y a cinq siècles, l’Empire ottoman
était en pleine expansion de son pouvoir jusqu’aux remparts de Vienne, le
port d’Otranto en Italie ou aux Baléares. Et le fait le plus étonnant c’est que
les pillages de Minorque ont était faits en alliance avec le Royaume de France! La conquête de Ciutadella en 1558 par Piali Baasa produit la destruction
*. Membre de la Associació Catalana d’Estudis Històrics de l’I.E.C i soci de la ICGenHer.
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totale de cette ville et la capture de 2.500 habitants, convertis en esclaves, qui
furent amenés à Istanbul. La tragédie a été si grande que son souvenir est
passé de génération en génération de Minorquins et fut appelée “L’Any de sa
Desgràcia” (l’année du malheur) et le pillage de Ciutadella est commémoré
chaque 9 juillet jusqu’à nos jours.
Mots-clés: Empire Ottoman, Pillages, Port Mahon, Ciutadella, Khayr ad-Din
Barberousse, Piali Baasa, Alliance Franco-Ottomane, Esclavage.

Fig. 1. Anvers del text estudiat en el que es pot veure com, abans del capìtol
destinat a les Illes Balears, hi ha una relació interessant dels territoris americans sotmesos a la monarquia hispánica: “En el Nou Món conquerit hi
han set Parlaments o Cancelleries: Santo Domingo, Mexico, Guatimala,
Nicaragua, Nueva Granada, Peru i Cuba. L’ arquebisbat de Santo Domingo
comprèn: Cuba, Boriquen, Honduras, Panama, Cartagena i Santa Marta.
L’ arquebisbat de Mexico comprèn: Jalisco, Mechavara, Guaraca, Tascala,
Guatemala i Chiapas. L’arquebisbat del Perú comprèn els bisbats de: Cuzco,
Quito i Charca. També hi ha un bisbe a Nicaragua.
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Antecedents

Q

uan descobrim un document interessant i inèdit en les nostres
recerques als arxius històrics que freqüentem, procurem publicar-lo a la nostra revista Armoria, per tal que sigui conegut
pels historiadors interessats en aquestes matèries i pel públic
en general. Per casualitat, dos dels documents que ja han estat publicats per nosaltres1 tenen un nexe comú amb el document que donem
a conèixer ara i que no és altre que l’expansió marítima i militar turca
al Mediterrani als segles XV i XVI.
Amb la caiguda de Constantinoble a mans dels exèrcits turcs de
Mehmet II l’any 1453, Europa va viure un sotrac històric que la va afectar
de soca-rel i que va modificar completament els equilibris geopolítics i
econòmics al mar Mediterrani. L’alarma dels estats europeus va arribar
al paroxisme quan es va produir el setge i conquesta d’Otranto pels
turcs, els anys 1480-81, ciutat de la Pulla del Regne de Nàpols. L’avanç de
l’armada i dels exèrcits otomans semblava imparable. L’atac i conquesta
d’Otranto va ser conseqüència del fracàs dels turcs de conquerir l’illa
de Rodes, objectiu que no assoliren fins al seu segon intent l’any 1522.
A partir de la caiguda de Constantinoble, les incursions piràtiques
o corsàries contra els vaixells dels estats cristians a la Mediterrània va
anar en un continu in crescendo, fins que començaren els saqueigs de
les costes. En la seva carta de l’any 1526 el notari Antoni Joan de Barcelona comenta al seu germà el següent: “Del que ací tenim de nou és
que els moros nos corren totes aquestes terres y en València e diusa
así que tindrian asegurada la illa de Ayvissa e tenim assí en Barsalona
sis galeras; no sé lo emperador què manarà fer, si socorrarà o no, com
les altres galeras sien en Gènova.”
Com es pot comprovar de l’opinió del notari Antoni Joan, a la Barcelona de l’any 1526 es considerava possible una ocupació completa de
1. “Carta del gran Mestre de l’orde de Sant Joan de l’Hospital de Jersualem (Philippe des
Villiers de l’Isle-Adam), demanant ajuda davant l’arribada d’una gran armada turca a Rhodes,
el 17 de Juny de 1522”; ARMORIA N.7, p 357-364; Maig 2018.
“Cartes d’Antoni Joan, notari, al seu germà i al seu nebot, residents a Sicília, amb referències
a l’emperador Carles V”; ARMORIA N. 9, P 41-46; Abril 2020.
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l’illa d’Eivissa per l’armada otomana i, com veurem més tard, després
dels atacs a l’illa de Menorca pels turcs també es va pensar en aquesta
altra possibilitat i fins i tot, atesa la impotència real de defensar aquestes illes, es va pensar a despoblar-les per evitar mals majors a la seva
població, encara que això representés cedir una base naval immillorable
als turcs, ja fos l’illa de Menorca o la d’Eivissa.
‘Das ander Buch’
El document que presentem avui no va ser trobat en cap arxiu històric
(i ja és un document conegut), sinó que el vàrem aconseguir, el juliol de
l’any 2019, en el mercat dels encants de la ciutat de Maó, conegut com
la Gangària, que se celebra al parc des Freginal de Maó els diumenges
al matí. No es pensi el lector que es tracta d’un gran mercat d’objectes
antics, sinó que més aviat és un mercat de segona mà, la qual cosa no
impedeix que hi hagi tres o quatre parades interessants. Una d’aquestes
parades ven documents antics originals de l’illa de Cuba de la segona
meitat del segle XIX, que jo considero d’un interès extraordinari, ja que
s’hi pot trobar documents sobre la guerra de la independència cubana,
compravenda d’esclaus, contractes de noliejament, etc. Lamentablement, al no ser documents locals, els arxius menorquins no semblen
interessats en l’adquisició d’aquesta documentació o, el més probable,
no disposen tampoc dels recursos necessaris per poder-los adquirir.
En una de les parades d’aquest mercat es venia una pàgina solta
d’un llibre, emmarcada a doble cara, per tal de permetre la lectura
del contingut per l’anvers i el revers. No podem més que condemnar
aquesta pràctica de vendre llibres per fulls o atles geogràfics per mapes
solts, per tal que el llibreter antiquari en pugui treure un major profit
comercial.
La pàgina en qüestió correspon a una descripció de les Illes Balears
de la cosmografia de Sebastian Münster (Nieder-Ingelheim am Rhein,
1488-Basilea, 1552), que va ser publicada en llengua alemanya per
primer cop a Basilea l’any 1544 amb un títol molt llarg: Cosmographey
oder Beschreibung aller Länder, Herrschaften, Fürnemsten, Geschichten, etc.
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Aquesta obra es va tornar a publicar múltiples vegades en posteriors
edicions. La pàgina trobada correspon a l’edició de l’any 1588, a què es
varen afegir nous fets ocorreguts entre els anys 1544 i 1588. El títol del
llibre que figura en aquesta pàgina, Das Ander Buch, no vol dir res més
que “Segon llibre” o tom, encara que la traducció literal sigui L’altre
llibre. Aquesta cosmografia es va dividir en diversos toms que reberen
els següents títols: Das Erst Buch, Das Ander Buch, Das Drit Buch, etc.
La nostra pàgina no abasta tot el text que es dedica a la descripció
de les Illes Balears i, per aquest motiu l’hem completat amb l’exemplar
de la biblioteca de Friburg, accessible a internet. A continuació donem
la versió original en llengua alemanya i la traducció al català.
P. LXXXV: “Von den zweyen Könichreichen Maiorica und Minorica / die
ein besunder Königreich machen; Cap. XXVIII”
Vor zeiten seind diese zwo Inseln Gimnesie und Baleares genennt
worden/ eine die gross Balearis / und die andere die kleine / und seind
sehr fruchtbar allwegen gewesen. Man zeucht viel Viechs darin / unnd
besunder sindt man da grosse und grosse unnd viel Maulesel. Es sind
mehr dann 30.000 Menschen die darin wohnen. Sie wohnen in den
Hölen unnd gebognen Felsen / und haben vor zeiten kein gebrauch
gehabt der Guldenen und Sylberen Münz. Die Weiber haben sie auss
der massen lieb / also dass sie ein Weib von den Räuberen lösen mit
dreihen oder vier Männern. Unnd als sie vor hetten denen von Carthago
in einer Reiss gedienet / kaufften sie mit ihrem Gold Weiber und Wein
/ und brachten Sie mit ihnen heim. Sie haben in Kriegen Schlenkern
braucht / unnd haben auch so hart geworfen / dass einer hat mögen
wehnen der Stein were auss einer Büchsen gangen. Sie seind auch also
gewiss in ihrem wurff / dass sie des fürgesetzten Zwecks nicht gefehlt
haben. Dann sie seind von Kind auff gewent von ihren Müttern / die
gaben ihnen nichts zu essen / biss sie ein Brot mit dem Schlenckern
herab warfen / dass sie auff ein Pfal gesteckt hatten. In diesen zweien
Inseln wird kein schedlich Thier gefunden / wiewol viel Küngelm
darinn seind / und grossen Schaden thun /aber sie seind nicht darinn
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P. LXXXVI:
“Küngeln schaden vielen Insulen”

Fig. 2

Darinn erschaffen sondern dass auff ein zeit einer ein par drein bracht
/ haben sie sich also sehr gemehret / dass sie das ganz Erdrich unnd
Heuser undergruben / dass die Einwohner gezwungen wurden rhat
zu suchen bei den Römern / wie sie Ihnen wiederstand möchten thun.
Und da ward ihnen rhat gefunden / sie sollten Wilde Katzen auss
Afrika bringen / und die mit stricken in den Küngeln Hölen Lassen
gehn / so wurden sie mit ihren Klauwen die Thier herauss ziehen /
oder wurden sie zu den andern Löchern herauss treiben / dass man
sie fahen möcht / und dass beschah auch also.
“Evisa Salzreich”
Zu unser Zeiten ist es in besunder Königreich in diesen Inseln / das
man nennt das Königreich von Mallorca und Menorca / und begreifft
unter ihm diese drei Iseln / Maioricam / Minoricam / und Ebussam
/ die man in gemeinder Sprach nennt Mallorcam / Menorcam / unnd
Evissam. Under welchen Evissa die kleinest ist / unnd hat nicht mehr
dann ein Dorff / dass liegt auf einem Berg / und wird järlich ein gross
gut von Salz uffgehebt in dieser Inseln Dann man letzt zu bequemer zeit
das Meere hinein in das Erdtrich lauffen / unnd darnach beschleusst
man den eingang / und letzt das wasser sich setzen / so entsteht ein
solcher grosser hauffen Salz / das man es mit grossen Schiffen hinweg
führt / und speiset damit Mallorcam / Menorcam / und Genuam in
Italia. In den zweien grössern inseln Mallorca und Minorca / wechsst
ein gross gut von den besten Oel / dass man von dannen führt in
Valenz / Flandern uns Italiam.
29 0
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“Kess gar Gut”
Mann macht auch solche gute Kess darinn / die sie zu Rom unnd in
Hispania Rhum haben vor andern Kesen.
“Handthierung jedermann gemein”
Es ist weiter darinn ein grosse Handthierung mit den grossen Wollen
Tücher / die man auch hinweg führt / bis in Siciliam. In dies inseln
findet mann keim schedlich Thier / aber viel Hirschen (?) und Küngelin werden darin gefunden / und wechst darinn treffich (?) gut Wein
und Frücht genug.
In Mallorca liegt ein nammhafftige Statt am Meere gegen Orient /
die hatt ein treffliche gute
Port / und heiss auch Mallorca / und ist dieser Inseln Hauptstatt / halt vor
zeiten Palma geheissen /
unnd ist da ein hohe Schul
/ unnd besunder wird da
hoch geachtet Raimundus
Lullus / der da erboren
ist / und ihm da zu ehren
erhalten wird mit einem
grossen Stipendio ein gelehrt Mann / der sein
Leer offentlich profitiert.
Diss hat mir angezeigt
ein gelehrter Mann / mit
Nammen Antonius Lullus
/ geboren aus genannter
inseln / und von dem
geschlecht Raimundi LuFig. 3. Revers de la página estudiada amb l‘escut
de Palma de Mallorca.
lli. Es ligt auch ein andere
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Statt in dieser Inseln / mit Nammen Pollentia I die man in gemeiner Sprach Polentiam
nennt / und sicht gegen Mitnacht gleich
wie Mallorca sicht gegen Mittag.
Diese insel ist frucht bar am Meere /
aber inwendig hat sie hohe Berg / unnd
ist zum grössern theil unfruchtbar. Ire
Einwohner müssen viel erleiden von den
Saracenen auss Africa / die ohn underlass
darein schiffen / und die Leut gefangen
hinweg führen / sie schetzen / plagen
und zu der Dienstbarkeit brauchen oder
umb Gelt verkauffen. Desshalben auch
am Feiertag in der Kirchen ein gemein Fig. 4. L‘escut de la ciutat de
Almusen auffgehebt wird / die Armen Palma (Regne de Mallorca).
gefagnen damit zu erlösen. Die Insel ligt
stracks gegen dem Ort da das Wasser Iber in das Meere fallt / und mag
sanfft in vier oder fünf Stunden daraus in Hispaniam fahren unnd gen
Alger in Mauritaniam in ziweien oder dreien tagen. Die ander Insel
Menorca genennt / hatt kein nemmenhafftige Statt / aber viel Dörfer
/ und ist am Meere mit hohen Bergen umbfangen / die mit grossen
dicken Wälden bedeckt werden.
Anno 1558 hat Pialus der Türkisch Wassa / den Flecken Candella in
dieser Insel überfallen / mit viel stürmen erobert / verderbt / eröst
und verdilgt 1500, darinnen entwürgt / und 2000. Menschen hinweg
geführt / alte / kinder/ schwach und verwund / die andere in das
Meere geworffen / die besten verkaufft. Wie zu unsern Zeiten zeiten
Keiser Carlo Anno Christi 1541 von diesen Inseln geschifftet ist in
Africam wider die künigliche Statt Argieram / so mann in gemeiner
Sprach nennet Alger / will ich hie unden anzeigen / da ich new Afrikam beschreiben werd. Im Jahr 1550 hat Dragut Rays / den man auch
nennt Dorguten /ein fürnemer Meerrauber / von underem Stammen
geboren ein Türck: da er [fi de la pàgina].
[Complement internet]: aber alle andere fürtraff / ist er von Benobarba / under er welches dienst er was / de Othomanischen schiffung
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fürgesetzte worden. Er hat die Insel Meningen und Aphrodisium eingenummen / als er nach Mauritanien und Africam stellet / har er 47
inseln gethon / und die grösste Statt diser Insel Polentiam uberfallen
/ Aber die einwoner haben sich der Türcken erwert /seind iren vil
umbkummen / auch inen nachgevolget biss zu den schiffen / und inen
ein grossen raub abgelossen.

Capítol XXVIII (p. 85): “Sobre els dos Regnes de Mallorca i Menorca, que
configuren un regne independent”
Fa molts anys aquestes dues illes eren denominades Gimnèsies o
Balears, una l’illa gran de Balears i l’altra l’illa petita, i de sempre
han estat molt fèrtils. Hi ha molta ramaderia i cal destacar de forma
especial la cria de mulats grans. Estan habitades per més de 30.000
persones. Aquestes vivien en coves i baumes i antigament desconeixien
les monedes d’or o de plata. Les dones eren donades a la poliàndria,
convivint amb tres o quatre homes. En l’antic comerç amb els cartaginesos, aquests compraven dones i vi, que pagaven amb or, i els
portaven a la seva pàtria. Els habitants primitius usaven fones en les
guerres i llançaven tan fort les pedres que semblaven autèntics projectils. Eren tan hàbils en els seus tirs de fona, que rarament fallaven els
seus objectius. Des de petits eren ensinistrats per les seves mares de
manera que no donaven menjar als nois fins que no feien caure amb
un tir de fona un pa punxat en un pal situat lluny. En cap d’aquestes
dues illes s’hi troba cap animal perillós, però hi viuen molts conills,
que fan moltes destrosses, tot i que no eren autòctons d’aquestes illes,
sinó que foren la descendència d’un parell de conills importats, que es
van multiplicar de manera exagerada i que malmetien els conreus, de
manera que va obligar els habitants a buscar consell entre els romans,
per saber com calia combatre’ls. I se’ls va aconsellar que deixessin
anar gats salvatges importats d’Àfrica i que aquests fossin introduïts
als caus dels conills, de manera que amb les seves urpes traguessin
els conills del cau o que els fessin escapar per les altres sortides dels
caus i poguessin ser caçats, com així va succeir.
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En els nostres temps aquestes illes constitueixen un regne independent conegut com a Regne de Mallorca i Menorca, que comprèn les
següents tres illes: Mallorca, Menorca i Eivissa. Eivissa és la més petita
de totes tres i només té un poble, situat dalt d’una muntanya, d’on es
treuen grans quantitats de sal anualment. Per produir la sal es permet
l’entrada de l’aigua del mar en uns camps i després es tanca l’entrada
d’aigua salada, es deixa evaporar, i es produeix tan gran quantitat de
sal que és exportada en grans vaixells a Mallorca, Menorca i Gènova a
Itàlia. A les dues illes més grans hi ha un gran conreu d’oliveres, que
produeixen oli de la millor qualitat que és exportat a València, Flandes
i Itàlia. També s’hi fan formatges molt bons que tenen bona fama tant a
Roma com a Hispania, per davant de molts altres. També hi ha una gran
producció de draps de llana que s’exporten fins a Sicília. En aquestes
illes no es troba cap animal perillós, però hi ha molts conills i cérvols
i també hi ha una bona producció de vi i fruites vàries.
A Mallorca hi ha una gran ciutat arran del mar mirant cap a l’orient,
que disposa d’un gran port i que és coneguda també com a Mallorca,
que és la capital de l’illa i que antigament era coneguda com a Palma.
Aquí hi ha una escola on és molt ben considerat Ramon Llull, que aquí
va néixer, que és finançada abundosament per tal que els estudiosos
se’n puguin aprofitar. Aquesta informació la dec a un home de nom
Antoni Llull, nascut en aquestes illes, i descendent del llinatge de Ramon Llull. També hi ha una segona ciutat en aquesta illa denominada
Pollença, també coneguda com a Polentiam, orientada cap al nord, així
com Mallorca està orientada cap al sud.
Aquesta illa és fèrtil al costat del mar, però en el seu interior hi ha
muntanyes molt altes, que no són fèrtils en una gran part. Els seus
habitants pateixen molt per les incursions dels sarraïns d’Àfrica, que
contínuament fan ràtzies i saqueigs, i s’emporten preses moltes persones que després esclavitzen al seu servei o demanen rescat pel seu
alliberament. Per aquesta raó es fan recaptes a les esglésies els dies
festius per poder rescatar els presoners. L’illa està situada davant d’on
el riu Ebre vessa les seves aigües al mar, de manera que es pot viatjar
a Hispania en un trajecte tranquil de vaixell de quatre o cinc hores de
durada, trigant-se de dos a tres dies fins a Alger a Mauritània. La segona
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illa denominada Menorca no té cap ciutat molt habitada, però sí molts
pobles i presenta molts penya-segats i muntanyes al seu voltant, que
estan cobertes de vegetació molt densa.
L’any 1558, el baixà turc Pialus [sic] va saquejar completament la ciutat
de Candella (Ciutadella) d’aquesta illa de Menorca. La va prendre per
assalt, va destruir-la, cremar-la i va matar 1.500 persones allà refugiades
i en va prendre 2.000 com a esclaves que s’endugué en la seva retirada.
Als vells, nens, dèbils i ferits els va llançar al mar i els més sans foren
venuts. En els nostres temps l’emperador Carles va salpar d’aquestes
illes l’any 1541 cap a l’Àfrica per conquerir la ciutat reial d’Argieram,
coneguda popularment com a Alger, com explicaré més endavant al
parlar de la nova Àfrica. L’any 1550 el rais Dragut, també conegut com
a Dorguten, un temible pirata, nascut de família plebea turca, va anar
escalant càrrecs dins del servei de Benobarba fins a esdevenir cap de
l’armada otomana. Ell va conquerir les illes de Meningen i Aphrodisium
i quan es dirigí a Mauritània i Àfrica va assaltar 47 illes, així com també
va intentar assaltar la ciutat de Pollença en aquesta illa. Però els seus
habitants varen presentar resistència fins a guanyar-los i perseguir-los
fins als seus vaixells, fent-los un gran robatori.

Fig. 5. Kheir-Eddin Barba-Rossa

Com podem comprovar, les notícies
dels atacs constants dels corsaris o pirates
barbarescs a les costes balears varen arribar fins a Alemanya. En aquesta referència
a les Illes Balears en el Das Ander Buch
es parla només del saqueig de Ciutadella
per Piali Baixà, l’any 1558, i de l’atac a
Pollença pel corsari Dragut, l’any 1550,
que fou sortosament repel·lit.
Però, en canvi, no es mencionen altres
terribles atacs i saqueigs a Maó l’any 1535
per l’arxifamós Khair ed-Din Barba-rossa
o altres atacs a la ciutat d’Eivissa dels anys
1536 i 1538 per naus otomanes i franceses
conjuntament. Sí, volem subratllar l’alian-
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ça contra natura del Regne de França amb l’imperi otomà, que és el
que va permetre a les armades otomanes recalar en ports francesos,
especialment al port de Toló, des d’on varen poder atacar diverses
ciutats de Balears. L’any 1543 els francesos varen atacar i conquerir
el port de Niça en col·laboració amb l’armada otomana. L’emperador
Carles V va intentar aturar l’expansió naval otomana amb la conquesta de Tunis l’estiu del 1535. Però una part important de l’armada de
Barba-rossa va aconseguir fugir i refugiar-se a Alger, per poc després
contraatacar i saquejar Maó.
‘De Menorca a Istanbul: el saqueig turc de Ciutadella’
A tots aquells consocis que estiguin interessats en el tema dels saqueigs
als ports de Maó i de Ciutadella al segle XVI, els volem recomanar la
lectura d’un llibre extraordinari que duu per títol De Menorca a Istanbul: el saqueig turc de Ciutadella, de Miquel Àngel Casasnovas Camps i
Florenci Sastre Portella. L’edició és a cura de l’Ajuntament de Ciutadella
i exposa amb tota mena de detalls històrics no només el saqueig de
Ciutadella, sinó que també parla extensament del saqueig anterior del
port de Maó. El resultat d’aquests saqueigs fou la quasi total destrucció d’ambdues viles, així com l’esclavització de 600 persones en el cas
de Maó i d’uns 2.500 captius en el cas de Ciutadella, que, molts d’ells
acabarien les seves vides a Istanbul com a esclaus i no retornarien mai
més a Menorca. La commoció del saqueig i destrucció de Ciutadella fou
tan gran que l’any 1558 és conegut a Ciutadella com l’Any de sa Desgràcia, commemorat cada 9 de juliol en record d’aquests terribles fets.
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Fig. 6. Monument commemoratiu del saqueig otomà de Ciutadella de l’any 1558,
erigit a l’esplana d’es Born i conegut popularment com “Sa Piràmide”.
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L’ENNOBLIMENT DE PAU MIRÓ I SIMÓ I EL SEU VINCLE
AMB ELS ALBERTÍ DE LLAGOSTERA

Ramon Bartolí i Sal a*

resum
Pau Miró i Simó va ser un comerciant reusenc i ciutadà honrat de Barcelona. En aquest text s’analitza el privilegi de cavaller que va rebre de Ferran
VI a petició del seu fill, Francesc. Per a això, es destaca el vincle de parentesc
amb el llinatge Albertí, de Llagostera.
Paraules clau: Miró, Albertí, cavaller.
resum
Pau Miró Simó was a trader from Reus and a member of the lower nobility.
In this text we analyse the rank of knight that Miró was given by Ferdinand
VI of Spain, at the request of his son, Francesc. Miró’s blood relation with
the Albertí lineage from Llagostera was of great relevance to its attainment.
Keywords: Miró, Albertí, knight.

L

’Arxiu de la Corona d’Aragó (en endavant ACA) conté una gran
quantitat de documentació en què els genealogistes, o aficionats
a aquesta ciència, podem trobar informació que aporta llum a
les nostres investigacions. En aquesta línia, un dels documents més
interessants a l’hora d’estudiar les famílies pertanyents a la noblesa
de privilegi, és el Privilegiorum. Es tracta d’un copiador dels privilegis

*. Llicenciat en Geografia i membre de la secció de genealogia de la ICGenHer.
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reials de ciutadà honrat, cíngol militar i noblesa presentats a la Reial
Audiència d’Aragó, per al seu reconeixement públic a Catalunya.
El Privilegiorum 2 conté privilegis expedits entre 1653 i 1754, presentats a l’Audiència entre el 1749 i el 1754. Entre molts casos trobem
la concessió, l’any 1752, del privilegi de cavaller a favor de Pau Miró i
Simó —ja difunt— com si encara fos viu, gràcia que es transmetrà als
seus fills i descendents per línia masculina.
Aquest document s’adreça al seu fill i hereu, Francesc de Miró i
Roig, que fou qui sol·licità l’esmentat privilegi, i a qui se li reconeixen
els mèrits propis del seu llinatge. També per la seva descendència, en
aquest cas per línia femenina, de Miquel d’Albertí, armat cavaller pel
rei Felip II l’any 1574.
Els privilegis nobiliaris, per norma general, es concedien a un individu i a tota la seva descendència —homes i dones— per línia masculina
o agnada. Tal com indica Armand de Fluvià al Manual de Nobiliària
Catalana, a partir del regnat de Ferran II trobem alguns casos, molt
pocs, anomenats utriusque sexus. Es creu que aquesta expressió permetria
ennoblir tota la descendència de l’agraciat, independentment del sexe.1
Donant per bones aquestes excepcions esmentades, resulta curiós
veure com la descendència per línia femenina dels Albertí de Llagostera, es converteix en motiu de pes (o a tenir en consideració) a l’hora
de rebre un privilegi.
Sigui com sigui, els Miró volen fer evident aquest vincle familiar.
En nombrosa documentació pública els fills de Pau hi apareixen citats
amb el cognom Albertí, precedit dels cognoms patern i matern. Un
exemple el trobem al text del Privilegiorum 2, adreçat a Francesc de
Miró Roig d’Albertí (imatge 1). Un germà d’aquest, el doctor en drets
Pere de Miró, també utilitza aquesta fórmula, tal com es veu a l’enllaç
matrimonial entre els aleixarencs Francesc Guardiola i Magdalena
Hortoneda, en què actuà de testimoni (imatge 2).

1. FLUVIÀ I ESCORSA, Armand de. Manual de Nobiliària Catalana. Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Publidisa, octubre 2012, p. 27.
302

a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 3 0 1 - 3 0 8 / i c g e n h e r . c a t

Ramon Bartolí i Sala , L’ennobliment de Pau Miró i Simó i el seu vincle amb els Albertí...

Imatge 1.

Imatge 2.

L’escut de Pau Miró i Simó
El text també especifica com haurà de lluir l’escut de Pau Miró i Simó
(imatge 3), que transcrivim a continuació:
Al primer apellido, un escudo en cuatro cuarteles, primero y último escacado de plata y rojo; segundo y tercero en campo de oro, una estrella azul
de ocho rayos;
Al segundo partido en pal en la parte primera en campo de plata, tres bastones rojos, y la segunda partida en faja arriba en campo rojo un chevrón de
oro en los dos huecos altos dos flores de lis de plata y dentro de él una rosa de
plata y azur, y en la parte de abajo en campo verde, castillo formal de plata
puertas y ventanas azules;
Al tercero, un campo de oro y en él una cometa o luzero grande rojo de
diez y seis rayos;
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 3 0 1 - 3 0 8

303

Ramon Bartolí i Sala , L’ennobliment de Pau Miró i Simó i el seu vincle amb els Albertí...

Y al de Albertí por Real Privilegio, concedido a Miguel de Albertí y sus
sucesores por ambos sexos un escudo en campo azul celeste y en el medio de
él una letra A de oro con cuatro fajas del mismo metal y en medio de cada de
ellas, dos AA también de oro, y por timbre sobre el plumaje o lambrequines,
medio cuerpo de león de su color natural como aquí se demuestran.

Sense entrar a valorar la correcció o no del blasó, sembla que el
primer quarter correspondria al cognom Miró, el segon al de Simó i
el quart (tal com es descriu al text) al d’Albertí. Desconeixem el sentit
del tercer quarter.

Imatge 3.
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La recerca de la branca Albertí
Arribats a aquest punt, resulta oportú indagar en l’arbre genealògic
d’aquesta família de comerciants reusencs, i acreditar així el seu vincle
de descendència amb els Albertí de Llagostera, un supòsit que finalment hem pogut verificar.
De nou, la informació trobada a l’ACA hi ha ajudat, així com també
els llibres sacramentals de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
(AHAT).
Comencem pels documents de l’ACA, entre els quals resulta rellevant la carta que Joan Baptista Florit-d’Albertí dirigeix, l’any 1639, al
comte de Santa Coloma i virrei de Catalunya.
En aquest escrit fa constatar que tant ell com els seus germans, Pere
i Josep, són fills de Joan Florit i d’Albertí, i descendents de Miquel
d’Albertí així com dels seus honors, concedits l’any 1547 a les Corts de
Montsó pel rei Felip II, que li concedí el privilegi militar.
Sobre la relació genealògica, explica que Miquel d’Albertí tingué,
entre d’altres filles, Margarida d’Albertí, casada amb Pere Florit. Amb
aquestes dades, establim que Miquel d’Albertí fou besavi de Joan
Baptista (i dels seus germans Pere i Josep), a través de la seva àvia
Margarida, i del seu pare Joan2.
Un altre document de l’ACA, casualment, ens acosta a l’objecte
principal d’aquesta investigació. Es tracta d’una causa presentada l’any
1697 per Francesc Florit-d’Albertí i Bover, i la seva mare, Francesca
Bover.
En aquesta sol·liciten quedar subrogats als tutors i curadors de
Francesca Roig i Florit, neboda i neta, respectivament, dels demandants. Gràcies a aquest escrit sabem que Francesca Roig era filla del
mercader de Tarragona, Pere Roig, i de Maria Florit-d’Albertí i Bover,
de Valls. En aquella data, els pares ja havien mort i els tutors no podien dur a terme les seves funcions, per mort d’un i absència de l’altre.
2. Les dades trobades fins al moment ens permeten realitzar aquesta hipòtesi, per l’encaix dels
noms i les dates. Tot i això, caldria una corroboració final amb la consulta als arxius parroquials de Blanes
i Llagostera, així com als fons notarials corresponents.
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Aquesta informació ens permet localitzar geogràficament els personatges, i establir un fil entre els fills de Pau Miró i el llinatge Albertí.
La cerca seguirà a l’AHAT, on trobarem les dades dels Florit-d’Albertí i Bover. Gràcies als parroquials de Valls i Tarragona, aconseguim
la següent informació:
1. Josep Fl ori t-d’Al bertí († Valls, 16.06.1688)
Fou doctor en medicina i es casa, el 24 de maig de 1654, amb
la vallenca Francisca Bover, filla del mercader Jaume Bover i de
Francisca. Josep era fill del donzell Joan Florit i de Catarina, de
Blanes.
Aquestes dades ens permeten creure que Josep era germà de
Joan Baptista, ara esmentat. Per tant, també seria besnet de Miquel d’Albertí3.
Morí a Valls el 16 de juny de 1688, i fou enterrat a l’església
de Sant Joan Baptista. Feu testament davant del notari de Valls,
Miquel Calvet, el 27 d’abril del mateix any.
Del seu matrimoni amb Francisca Bover en van néixer, almenys,
nou fills. D’aquests, ens interessa la figura de Maria.
2. Maria Fl ori t-d’Al bertí i Bover
Hem citat el document de l’ACA en què Francesc Florit-d’Albertí i Bover i la seva mare, Francesca Bover, sol·liciten ser els
tutors i curadors de la seva neboda i neta, respectivament.
Aquest text ens permet saber que l’any 1697 Maria Florit-d’Albertí i Bover ja havia mort, així com també el seu marit, el mercader Pere Roig. El matrimoni residia a la ciutat de Tarragona.
L’existència d’un llibre d’índexs d’òbits de la Catedral de Tarragona ens indica el decés d’una Maria Roig entre 1684 i 1685.
També consta la mort de Pere Roig, poc més tard, entre els anys
1689 i 1690.
Aquestes són, de moment, totes les dades que hem trobat; així
com que també tingueren, almenys, una filla: Francesca.
3. De nou, cal insistir en el fet que aquestes dades caldrà contrastar-les amb els arxius parroquials
i notarials pertinents.
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3. Francesca R oig i Fl ori t-d’Al bertí († Reus, 21.11.1715)
De moment no hem trobat cap referència al seu naixement.
Sabem, però, que fou la pubilla dels seus pares i que el 15 de febrer de 1697 es casà, a la catedral de Tarragona, amb el reusenc
Pau Miró i Simó. D’aquest matrimoni naixerien set fills: Catarina (1701), Francesc (1703), M. Teresa (1704), Pau (1707), Josep
(1709), Joan (1713) i Antònia (1715).
L’hereu, Francesc, és qui va sol·licitar que el seu pare rebés el
privilegi de cavaller, tal com hem indicat a l’inici de l’article.
Francesca mor a Reus el 21 de novembre de 1715. És possible que el seu traspàs fos conseqüència d’un part complicat. La
darrera filla, Antònia, morí tres dies abans i al cap de poc temps
d’haver estat batejada.
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conclusió
Per tot això, finalment, podem acreditar que els fills de Pau Miró i
Simó descendien del llinatge Albertí, de Llagostera. Una família de
cavallers que deixà rastre en aquest municipi del Gironès, on es troba
la Torre Albertí, una masia que conserva elements gòtics i renaixentistes, i que es troba inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya.
En definitiva, a partir de les cerques en arxiu, podem confirmar
que Miquel d’Albertí fou avi cinquè de Francesc de Miró i Roig, fill de
Pau Miró i Simó.
Miquel d’Albertí.
Fou pare de:
Margarida d’Albertí, casada amb Pere Florit.
Pares de:
Joan Florit i d’Albertí, casat amb Caterina.
Foren pares de:
Josep Florit-d’Albertí, casat amb Francisca Bover.
Pares de:
Maria Florit-d’Albertí i Bover, casada amb Pere Roig.
Foren pares de:
Francisca Roig i Florit-d’Albertí, casada amb Pau Miró i Roig.
Pares de:
Francesc de Miró i Roig.
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EL TÍTOL PONTIFICI DE BARÓ DE SANT MARTÍ

Salvador J. R o v i r a i G ó m e z*

resum
Informació sobre el títol pontifici de baró de Sant Martí, atorgat pel papa
Lleó XII al puigcerdanès d’origen i reusenc d’adopció Francesc Coder i Marsal.
Paraules claus: Francesc Coder, Lleó XII, Sant Martí, Puigcerdà, Reus.
abstract
Information on the pontifical title of baron of Sant Martí awarded by
Pope Leo XII to Francesc Coder i Marsal who was born in Puigcerdà and
settled in Reus.
Keywords: Francesc Coder, Leo XII, Sant Martí, Puigcerdà, Reus.

I NTR O D U C C IÓ

E

l fons de la família Combellas-Coder servat a l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona, ens ha permès descobrir un títol
pontifici: el de baró de Sant Martí, atorgat pel molt intransigent
i reaccionari papa Lleó XII a Francesc Coder i Marsal.
Aquest títol fou concedit entre el 5 d’octubre de 1823 i el 20 de juny
de 1838, dates de la coronació del papa Lleó XII, que fou el pontífex
que concedí el títol, i de la redacció del document pel qual Francesc
Coder fou fet cavaller de l’orde de l’Esperó d’Or, ja que en ell se li
dona a Coder el tractament de baró de Sant Martí1.
*. Doctor en Història moderna, llicenciat en Filologia catalana i membre de la ICGenHer.
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FRANCESC CODER I MARSAL
Era adroguer de professió. Nasqué a Puigcerdà vers l’any 1771 del
matrimoni del pagès Jacint Coder i Teresa Marsal. Era germà de mossèn Narcís Coder i Marsal i de Rita, Antònia i Bonaventura Coder i
Marsal; Rita es maridà amb Mateu Vixeta i Bonaventura ho feu amb
Jaume Serradell.
Francesc de Puigcerdà baixà a Barcelona on es casà amb Lluïsa Pi i
Miquel, filla del comerciant Ignasi Pi i de Josepa Miquel2. Lluïsa atorgà
les darreres voluntats a Reus el 21 d’abril de 1816 en poder del notari
Gregori Alonso de Valdés3.
Decidí, sense que en sapiguem les causes, deixar Barcelona i anar a
viure a Reus on, tal volta, considerava que hi havia menys competència
per al seu ofici d’adroguer.
L’arribada a Reus s’esdevingué abans del 5 d’abril de 1816 ja que en
aquesta data redactà en aquesta vila el seu segon testament4.
Vidu contragué un segon matrimoni, el 2 de maig de 1828, amb
la cardonenca Rosa Combellas i Merlí, filla de Domènec Combellas i
Teresa Merlí5.
En la darrera etapa de la seva vida visqué en una casa situada a la
plaça del Mercadal reusenca que, el 7 d’octubre de 1833, comprà a
Joaquim Romeu i Fuster per 9.300 lliures6.
El testament que atorgà el 31 d’agost de 1834 en el mas Figuerola
del Territori de Tarragona ens permet fer-nos una idea de la seva capacitat econòmica, ja que en ell deixà 1.500 lliures a la neboda Antònia
Serradell i Coder i 10.000 lliures a cadascuna de les germanes Rita i
2.
3.
4.
5.
6.

AHAT, (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona) Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 4.
AHAT, Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 6.
AHAT, Fons Corbellas-Coder, capsa 1, doc.6.
AHAT, Fons Combelleas-Coder, capsa 1, doc. 1.
AHAT, Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 79.

1. Benedetto, Giovanni di; Rendina, Claudio. Storia di Roma moderna e contemporanea. Dal saccheggio
dei lanzichenecchi alla controriforma, dalla rivoluzione francese alla restaurazione, da Roma capitale alla metropoli
del terzo millennio.Roma: Newton & Compton Editori, 2001, p. 238.
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Bonaventura; la resta dels seus béns havien de ser per a la neboda
Antònia Serradell i Coder a la que havia designat hereva7.
El 28 de març de 1830 manifestà a les autoritats que “por sus méritos y circunstancias” el papa Lleó XII l’havia fet cavaller de l’orde de
l’Esperó d’Or i, en conseqüència, sol·licità la concessió de la gràcia del
fur militar8.
El fet d’haver estat creat cavaller de l’Esperó d’Or i comte palatí del
palau i cambra lateranencs li suposà poder dur al pit una creu d’or
adornada amb un esperó d’or i ornar la capa amb una creu brodada
amb or sobre seda vermella.
Francesc Coder, quan tenia 77 anys, va ser trobat mort a Montbrió
del Camp el 13 d’agost de 1848; el seu cadàver fou dut a enterrar al
fossar de Reus on, el dia 26 s’obrí el seu darrer testament que havia
estat redactat l’11 de desembre de 1846. Deixà tots els béns que posseïa
a la Cerdanya a l’hospital de Puigcerdà, mentre que a la Casa de Caritat de Reus li llegà un censal d’un miler de lliures. A l’esposa li deixà
dues cases, la de la plaça del Mercadal i una altra al raval Robuster, i
l’usdefruit del patrimoni el futur del qual deixà en les seves mans ja
que la feu hereva de confiança9.
El baró de Sant Martí morí sense deixar descendència.

7. AHAT, Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 8.
8. AHAT, Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 11.
9. AHAT, Fons Combellas-Coder, capsa 1, doc. 9.
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ROVIRA i GÓMEZ, Salvador-J. Els
nobles de les comarques meridionals del
Principat de Catalunya a l’edat moderna, Barcelona: ICGenHer, 2020
Síntesi de l’estament nobiliari de les
comarques meridionals del Principat
de Catalunya durant l’edat moderna,
és a dir, de l’Alt Camp, Baix Camp,
Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Montsià, Priorat, Ribera
d’Ebre, Terra Alta i Tarragonès, realitzada a partir dels llibres i articles
relacionats a l’apartat de bibliografia, que aplegui en una sola obra el
resultat de tot el que fins ara s’ha
publicat.
Pel que fa als comtes reis dels segles XVI i XVII i fins al Decret de
Nova Planta, s’empra l’ordinari català, ja que essent un estat com érem
aleshores resulta absurd utilitzar

l’ordinari d’un altre estat encara que
el sobirà sigui compartit per ambdós.
Com que qualsevol atansament a
la noblesa com a estament ha d’assolir el coneixement de l’estructura
interna, les estratègies matrimonials,
l’activitat política, els fonaments econòmics, l’estil de vida, l’educació, la
cultura i, finalment, les actituds i els
valors que presenta com a col·lectiu,
el que trobarà la persona interessada
en el tema nobiliari en les pàgines
que segueixen és: què s’entén per
noblesa a l’edat moderna, les categories nobiliàries, la noblesa per
comarques, els blasons, els senyorius, les bandositats nobiliàries, les
confraries de Sant Jordi, els vincles,
el servei d’armes, la dedicació a l’Església, els nobles i les institucions,
els aspectes econòmics, les activitats
econòmiques, la política matrimonial, la cultura i el nivell de vida.
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GRÀCIA i GONZÀLEZ, David; L’últim hereu. Casa El Tort d’Alós o la insòlita aventura de la família Arnalot,
Lleida: Pages Editors, juny 2009.
Inclassificable i enigmàtica combinació de novel·la històrica i relat
d’aventures, L’últim hereu ens submergeix en un univers extraordinari.
Amb aquest llibre, alhora monografia
històrica, estudi antropològic, guia
espiritual i epopeia fantàstica, l’autor
ens proposa un viatge sorprenent a
les capes més profundes de la natura humana a través de la dramàtica
i apassionant història d’un llinatge
pirinenc envoltat per la llegenda.
Cobrint un arc de deu segles, des de
l’Europa feudal de començaments
de l’any mil fins als atemptats de les
Torres Bessones de Nova York l’any
2001; passant per la guerra contra
els càtars del segle XIII, la industrialització del Pirineu a finals del
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XIX, les conspiracions dels jesuïtes
i francmaçons, la participació de la
CIA en l’enderrocament del govern
de Salvador Allende a Xile l’any
1972, o la crisi financera dels Estats
Units de l’any 2008 i 2009, L’últim
hereu repassa escrupolosament i a
un ritme frenètic la història d’una
singular família pallaresa: els Arnalot
d’Alós d’Isil.
David Gràcia i González (Terrassa,
1971) és restaurador paisatgístic i
guia d’itineraris culturals. Amant de
la natura i de l’excursionisme, és un
gran coneixedor del territori pirinenc
i des de fa molts anys es dedica a la
recerca de la cultura, la història i el
paisatge d’aquesta serralada. Entre les
seves moltes activitats vinculades al
medi natural ha estat guia de l’Espai
Natural de Sant Miquel del Fai, ha
participat en diversos projectes de
condicionament paisatgístic al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, al Parc Natural del
Cadí-Moixeró, al Parc Natural del
Montseny i al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac,
i ha treballat també en prevenció
d’incendis forestals. Ha escrit diversos articles d’història i paisatge en
revistes del Pirineu.
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MARTÍ i ÁLVAREZ, Benet; Fons
notarials de Riudoms en línia. Riudoms: Lo Floc, 233, juliol-setembre de 2020, pp. 6-17.
Els protocols notarials, actes,
àpoques, capbreus, capítols matrimonials, compravendes, concòrdies, contractes, debitoris, procures,
testaments, etcètera, constitueixen,
després dels llibres sacramentals, la
font d’investigació més inestimable
en la recerca genealògica. Per això
resulten tan importants els treballs
sobre arxius, instruments de descripció, catàlegs i inventaris i, en
general, tota informació capaç de
clarificar la categoria, el contingut
o la procedència d’uns determinats
fons documentals. No menys, la seva
localització. I això, precisament, és el
que fa el jove arxiver Benet Martí,
donant la veu d’alerta sobre els fons
notarials de capítols matrimonials i
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 9 3 - 3 0 7

testaments existents en línia al web
de FamilySearch, de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies
(EJSDD), proporcionant una forma
de consulta telemàtica molt d’agraïr,
ateses les restriccions de mobilitat
decretades arrel de la pandèmia de
la Covid.
Efectivament, perquè des de l’ordinador de casa es pot accedir, a través de FamilySearch, als volums notarials custodiats per la Xarxa d’Arxius
Comarcals de Catalunya i per molts
arxius municipals. Martí explica que
l’organització de l’EJSDD va microfilmar i digitalitzar, en el seu dia,
aquests fons documentals, com i per
què els han disposat en línia i en
quines condicions.
“La Societat Genealògica d’Utah
[...] impulsada per l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies,
disposa de la col·lecció més gran de
registres genealògics i històrics del
món. Per aconseguir-ho ha estat necessari l’esforç de personal voluntari i empleats desplegats per tots
els arxius d’arreu d’Europa amb la
proposta de microfilmar (ara, digitalitzar) aquells fons documentals
susceptibles de contenir informació
útil per a la investigació genealògica (sacramentals, censos, protocols
notarials). En contrapartida, cedien
una còpia dels microfilms. L’acord
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es solemnitza a través d’un contracte que estipula un calendari, indica
els fons documentals d’interès per a
l’EJSDD, la cessió d’una còpia i els
límits de l’ús del material microfilmat o digitalitzat. A Salt Lake City, la
Societat Genealògica d’Utah hi conserva, en una enorme edificació subterrània de granit, tota la documentació recollida, que passa a formar
part de la immensa base de dades
genealògica que es va acumulant, i
que ja en la Era digital, gràcies a les
noves tecnologies de la comunicació, pot posar a disposició de consulta universal”.
I el més important, explica en
detall, com s’hi pot arribar a través
d’una localització un xic complexe,
com ho és un web que ha d’uniformitzar criteris de cerca a nivell
mundial. I ho fa a través d’un cas
en concret, el de Riudoms. El fons
abasta de 1574 a 1852 i ocupa més
de 28.000 folis distribuïts en els 38
volums que corresponen als notaris
del districte de Reus: Joan Salvat,
Pau Salvador, Francesc Dutell, Joan
Josep Lluch, Josep Roger, Josep Pàmies, Josep Antoni Corts i Sol, Ramon Cugat i Arnau, Josep Roger i
Vallverdú i Pere Roger i Torruella. A
l’annexe final relaciona, a tall d’inventari, tots els volums notarials riudomencs en línia.
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A l’igual que, ara, Riudoms, el mètode i la drecera que ens indica Benet Martí, pot servir per a qualsevol
localitat del país que posseeixi fons
notarials d’interés genealògic, amb
l’avantatge, que ja assenyala l’autor,
que hom pot contrastar les referències documentals de FamilySearch
amb les dels arxius comarcals, consultant l’aplicació “Arxius en línia”,
l’instrument de descripció digital en
línia a través del qual la Generalitat
mostra l’inventari dels fons de tots
els seus arxius comarcals: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
Manel Güell i Junkert

B E N NASAR ONOFR E, Vaquer;
Cristóbal Colón. De los enigmas a las
certezas, Europa Edizioni, 2020.
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les conegudes fins el moment de la
seva publicació. Anem a analitzar,
punt per punt, aquest nou llibre, ja
que és un cas molt especial i que ja
anunciem, per endavant, que mereix
molt la pena la seva lectura per tots
aquells que estiguin interessats en els
“enigmes i misteris” de Colom.
Sobre el seu autor
B E N NASAR ONOFR E, Vaquer;
¿Dónde nació Cristóbal Colón?, Palma
de Mallorca: El Tall, 1991.
Mil i un llibres sobre cristòfor colom.
Diuen que, després de Jesucrist,
l’home que ha fet correr més rius
de tinta ha estat Cristòfor Colom i
puc testificar, com especialista en la
vida i misteris del gran navegant i
descobridor, que el nombre de llibres sobre aquest personatge sembla
inacabable. Per això, quan es publica un nou llibre sobre Colom, em
pregunto què ha dut al seu autor a
publicar-lo i, sobretot, quines dades
o idees noves aportarà aquest llibre
a la enorme bibliografia existent, ja
que normalment el nou llibre no sol
aportar res de res de nou i, moltes
vegades, masses, només embolica
més la troca amb noves teoríes més
descabellades i conspiranoiques que
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 9 3 - 3 0 7

Onofre Vaquer i Bennassar és un historiador mallorquí (Felanitx, 1948),
que vaig tenir l’honor de conèixer en
una de les conferències que organitzava el Centre d’Estudis Colombins
a la antiga seu d’Òmnium Cultural al
palau Dalmases del carrer de Montcada de Barcelona ara farà uns trenta
anys. Resultà que el conferenciant
d’aquella tarda era el mateix senyor
que havía vist jo al matí a l’Arxiu de
Protocols Notarials de Barcelona
treballant febrilment sobre els antics
lligalls notarials. Onofre Vaquer no és
només un historiador titulat, sino que
és un “pura sang”, ja que durant tota
la seva vida ha estat un recercador
infatigable en molts arxius històrics,
no només del Països Catalans, sino
que també de França i Itàlia. Al meu
entendre és l’home més ben informat
de tots els especialistes que hi han sobre Cristòfor Colom de tot el món, ja
que, a més de la seva ingent tasca de
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recerca als arxius històrics ha estudiat
totes les biografíes i teoríes més diverses que han estat publicades, tant
antiga com recentment. Només cal
repassar la bibliografía del nou llibre
publicat per poder copsar l’abast de
les seves recerques i estic segur que
aquesta bibliografía només és una
selecció escollida de tota la literatura
que deu haver llegit en la seva vida.
Qualsevol data que cita en el llibre sol
estar referenciada al peu de la pàgina,
tot demostrant la solidesa dels seus
coneixements. I, a més a més de ser
un savi, és un home d’una humiltat
franciscana, que el diferencia de tant
diletant desinformat, que publiquen
a tort i a dret teoríes sense cap base
científica, però que atrauen l’atenció
de la premsa mediàtica i dels lectors
àvids de novetats sensacionals i suposadament patriòtiques. Quedi clar,
doncs, que Onofre Vaquer és una de
les poques autoritats científiques sobre el tema de Colom que tenim als
Països Catalans i que malauradament
no ha tingut fins ara el reconeixement
que, sens dubte, es mereix.
Els dos llibres d’Onofre Vaquer Bennassar.
Hi ha un fet excepcional en aquesta
aventura científica d’Onofre Vaquer
com és el d’haver publicat dos llibres
sobre el mateix tema amb una dife320

rència de 30 anys l’un de l’altre. L’any
1991 va publicar el llibre intitulat
“¿Dónde nació Cristóbal Colón?” a
l’editorial El Tall de Mallorca i l’any
2020 ha publicat el present “Cristóbal
Colón: de los enigmas a las certezas”
a l’editorial Europa de Madrid. Durant aquests trenta anys, Vaquer ha
continuat les seves recerques a nombrosos arxius estrangers, sempre que
li ha estat possible, ja que els arxius
mallorquins pràcticament ja els va
buidar abans de la publicació del seu
primer llibre i serà ben interessant
d’estudiar l’evolució que Vaquer ha
experimentat en aquest lapse temporal sobre diverses questions de la
vida de Cristòfor Colom.
Sobre el primer llibre:
En aquest primer llibre Vaquer es
mostra contrari a la teoría genovesa
ortodoxa i tot el llibre està orientat
a voler demostrar un possible orígen
mallorquí del descobridor, sense
però traspassar la ratlla vermella
del mètode científic. Aquest primer
llibre de Vaquer ja va ser el resultat
d’una llarga recerca, sobretot als
arxius mallorquins, que jo estimo
de més de deu anys i, per tant, es
tractava ja d’un llibre madur on ell
exposa les seves conclusions, fruit
d’aquesta recerca científica. I això
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té un mèrit indubtable que li hem
de reconèixer.
Quan jo vaig llegir aquest llibre
l’any 1991, després d’estar estudiant
la teoría de Lluís Ulloa sobre la possible catalanitat de Colom des de
l’any 1986, vaig subratllar amb fervor
diverses afirmacions de Vaquer, que
vaig considerar important de tenir-les
en conte, con són les següents:

dificultad està en el hecho de que Cristóbal Colón desconocía la lengua italiana y Cristoforo Colombo a los 23 años
todavía no había salido de Génova.”
“Todo lo enumerado nos conduce a
Mallorca como el lugar con más posibildades para que naciera en él Cristóbal
Colom, o al menos para que viviera en
él buena parte de su vida.”
Genovès de nació:

Origen:
“La mayoría de los historiadores siguen
obstinados en creer que el Descubridor
nació en Génova, a pesar de las contradicciones en que incurre esta teoría”.
“El Descubridor se declara súbdito
natural de los Reyes Católicos y, si era
extranjero en Castilla, sólo podía ser de
la Corona de Aragón”.
“Cristoforo Colombo es una persona
distinta de Cristóbal Colom, ya que uno
se llamaba Colombo y el otro Colom,
uno nació en 1451 y el otro en 1455,
uno era genovés y el otro de la Corona
de Aragón, uno hablando italiano y el
otro catalán y castellano, uno era pilotocartógrafo y el otro tejedor (incluso en
1472). Realmente hay que estar ciego
para creer que ambos son la misma
persona”.
“La identificación entre Cristoforo
Colombo, tejedor de lana, y Cristóbal
Colón es totalmente imposible. La mayor
i c g e n h e r . c a t / a r m o r i a, vol. x, 2 0 2 1 , p. 2 9 3 - 3 0 7

“Pero si analizamos los cronistas del XVI
vemos que no dicen que Colon naciera en
Génova sino que era genovés de nación.
Es decir que era descendiente de genoveses aunque no naciera en Génova.”
“El albacea de Don Hernando Colón
en unas declaraciones sobre el cumplimiento del testamento dice que al funeral
de Sevilla “fueron convocados los señores
y caballeros de esta ciudad, y todos los
señores genoveses de la nación del señor
D. Hernando”. Es decir que Hernando
Colón, nacido en Córdoba y de madre
cordobesa, era genovés de nación.”
Llengua materna:
“Lo hasta aquí expuesto prueba que el
catalán era la lengua materna de Colón”.
“Podemos afirmar que el Descubridor
desconocía la lengua italiana:”
“Es imposible que Colón hubiera
vivido años en Italia porque desconocía
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la lengua italiana. No es imposible que
fuera de una família originaria de Italia
establecida en algún lugar en el que se
hablara catalán oriental”.
“Todo parece indicar que el Descubridor procedía de la Corona de Aragón,
de algún lugar que se hablara catalán
oriental (lo que excluye Lérida, Tortosa
y Valencia).”
Origen Jueu
“El orígen judío de Colón es difícil de
negar”.
“Como hipótesis de trabajo creemos
que tanto secretismo, en una Castilla en
que se extendían los estatutos de limpieza
de sangre, sólo podía ser debido a que en
la família del Descubridor había judaizantes que habían sido condenados por
la Inquisición”.
“Al ser el Descubridor converso difícilmente podía ser de algún pueblo de
Mallorca, ya que los conversos habitaban
la ciudad. Esto nos lleva a la ciudad de
Mallorca, la actual Palma.”
El plantejament d’Onofre Vaquer
en aquest seu primer llibre és ben
lícit, ja que, al observar nombroses
anomalíes en la teoria ortodoxa o genovesa de l’origen de Colom, planteja
una nova teoría i la que considera
més probable és la de tenir Colom
un origen mallorquí, tot i que Colom
podés ser descendent d’una família
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genovesa establerta de fa temps a
l’illa de Mallorca i, per tant, poder ser
considerat com a “genovès de nació”.
El seu primer llibre acaba amb una
relació enorme de personatges de
llinatge Colom que ell ha trobat en
els arxius mallorquins i altres noms i
llinatges que estan relacionats amb la
vida del Descobridor del Nou Món,
sense però poder trobar i demostrar
que els germans Colom i la seva família eren mallorquins. Al final del seu
primer llibre Vaquer ens aconsellava
de fer recerca als arxius de Marsella i
en els arxius històrics de Paris, consell
que vàrem seguir, ja fa més d’una
dècada, fil per randa.
Sobre el segon llibre:
Desitjo de tot cor que Onofre Vaquer
i Bennassar publiqui encara molts
nous llibres fins al final de la seva
vida, però tot sembla indicar que
aquest segon llibre sobre la figura de
Cristòfor Colom és el seu text definitiu. A més, el títol d’aquest nou llibre
és molt suggestiu quan afirma “De los
enigmas a las certezas”, ja que hom
pensa que, després dels trenta anys
transcorreguts des del primer llibre,
Vaquer ha pogut finalment trobar
aquella documentació necessària per
acabar amb tots els debats possibles
sobre qui era en realitat Colom.
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Però totes les nostres esperances
han quedat frustrades després de la
lectura del nou llibre, ja que no només no han estat demostrades les hipòtesis heterodoxes del primer llibre,
sino que hi veiem un clar retrocès
cap a la consideració de que l’origen
genovès de Colom és el més probable. En el pròleg del professor Carlos
Martínez Shaw ja podem intuir que
les coses no aniran per ón nosaltres
voldriem, sino per un retorn a l’ortodoxia quan afirma: “Naturalmente, en
el caso de la procedencia (de Colom), la
tesis genovesa (con sus diversas variantes) se impone de modo contundente y al
menos deja (casi) zanjada esta cuestión.”
Home! Lo de “naturalmente”
serà pel professor Carlos Martínez i
tampoc ajuden per res la cita de les
diferents variants, ja que una variant
genovesa, com la de Cogoleto, anula
completament la veracitat de la teoría genovesa ortodoxa. No ha estat
cap encert, al nostre entendre, que
Onofre Vaquer hagi demanat a un
professor tan esbiaxat cap el conservadurisme històric per presentar el
seu llibre.
El nou llibre és una col·leció impressionant de dades sobre cadascun
dels temes relatius a la vida de Cristòfor Colom que s’hi toquen. Cada tema
presenta la màxima informació disponible ara mateix per la seva anàlisi en
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un ventall ric i variat. Per això considerem que aquest nou llibre d’Onofre
Vaquer ha d’esdevenir forçosament
un llibre de capçalera per tots aquells
investigadors que estudien aquests
temes colombins i mereixeria de ser
traduït a vàries llengues estrangeres,
sobretot a la llengua anglesa. Ara
bé, jo hagués agraït tenir una opinió
clara de Vaquer sobre cadascun dels
temes en discusió al final de cada
capítol. A tall d’exemple, sobre el
tema de l’edat o l’any del naixement
del descobridor: en el seu primer
llibre Vaquer considerava que l’any
del naixement del descobridor fou
l’any 1455, mentre que en el nou
llibre, després de parlar de totes les
possibilitats no es defineix sobre quin
és l’any de naixement de Colom. Ón
és la certesa que ens proposava en el
títol del llibre? Segons Vaquer, l’any
de naixement de Colom continúa
essent un enigma? Caldria canviar el
títol del llibre, ja que confón al futur
lector i dona unes esperances que no
es compleixen.
En el tema sobre l’origen jueu, o
no, de Colom, ens passa el mateix.
Mentre en el primer llibre Vaquer
optava clarament per un origen convers de Colom, en el llibre actual,
després d’exposar deu mil raons i
teories diverses a favor d’un origen
jueu de Colom, no ens diu quina és la
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seva opinió o hipòtesi de treball, per
acabar dient-nos que aquest enigma
només es podrà resoldre a través dels
resultats de les anàlisis d’ADN que
estan duent a terme tres universitats
europees amb la universitat de Granada al capdavant.
El segon llibre dedica molts capítols a molts altres aspectes de la
vida de Colom, sobretot a l’etapa
dels quatre viatges de descobriment,
que donen una visió més completa
del personatge, tot i que que aquests
nous capítols no aportin gaire bé res
de nou de tot el que ja s’habia escrit
anteriorment i certament que no
resolen cap enigma. El primer llibre
tenía 86 pàgines i el segon en té 400,
però, pel nostre gust era molt més
valent i interessant el primer llibre
que no el segon, ja que es comprometía de forma valenta en una teoría
alternativa a la teoria ortodoxa sobre
la vida del descobridor. Això no vol
dir que no valorem i molt l’esforç realitzat per Onofre Vaquer en redactar
aquest voluminós nou llibre.
Per acabar vull comentar que
Onofre Vaquer i jo mateix hem tingut
une vides paralel·les en aquest tema
de Colom i que, malgrat els nostres
ingents esforços en la recerca de documents a diversos arxius històrics,
no hem aconseguit aclarir de forma
definitiva totes les anomalíes que
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presenta la biografia ortodoxa del
descobridor d’Amèrica. Però hi ha
una cosa que ara ens diferencia entre
ell i jo, ja que mentre Vaquer sembla
retornar a l’origen genovés ortodoxe,
jo continuo defensant la meva teoria
heterodoxa de ser Colom ciutadà de
València i “genovès de nació”, fill d’un
pare genovès immigrat a València,
mestre teixidor de seda, i d’una mare
valenciana pertenyent a una família
conversa cripto-jueva, que va patir
els rigors de l’inquisició castellana.
Esperem que els resultats de les
anàlisis dels ADN dels membres de la
família de Colom que estan en estudi,
demostrin que l’ADN de la mare de
Colom pertany al grup de les dones
sefardites. Si no fos així i aquest ADN
mitocondrial fos el propi de les dones caucàsiques, això voldria dir que
la meva teoria és falsa. Ara bé, si la
mare de Colom fos una sefardita, com
demostraran els italians que la teoria
de Gènova és la correcte?
Francesc Albardaner i Llorens
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GARRIDO i VALLS, Josep-David;
Vida i regnat de Martí I. L’últim rei
del Casal de Barcelona, Barcelona:
Editorial Dalmau, 2010

PÉREZ i GÓMEZ, Xavier; Diplomatari de la Cartoixa de Montalegre
(segles X-XIII), Barcelona: Pagès
Editors, febrer 1998.
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Martí era el secundogènit de Pere
el Cerimoniós i com a tal no estava
destinat a regnar. Durant anys fou el
suport del seu germà Joan I i quan
aquest morí sense hereu ell el succeí
havent de fer front a tota una colla
de problemes de difícil solució: la
implicació del Casal de Barcelona en
el Cisma d’Occident, les bandositats
dins d’Aragó i València, el control
de Sardenya... La pèrdua prematura
del seu fill, Martí el Jove, significà
que amb la mort de Martí I s’extingí
la dinastia del Casal de Barcelona,
iniciada per Guifré el Pelós més de
cinc-cents anys abans.

Si bé la cartoixa de Montalegre
es creà l’any 1415, aquesta casa religiosa incorporà les propietats de
les també cartoixes de Vallparadís i
Sant Pol, i els 170 documents publicats en aquest volum fan referència
precisament a aquestes dues cases
més antigues; han estat extrets tant
del fons de monacals de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó com de l’actual arxiu de Montalegre, ajuntant-hi altres
fonts accessories, com els estudis del
cartoixà Jaricot.
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GRAUPERA i GRAUPERA, Joaquim; La família Desplà – Gralla
com a promotors d’art, Argentona:
Ajuntament d’Alella, 2019.
A la baixa edat mitjana, la família Desplà va esdevenir una de les
famílies més importants de l’oligar-

quia barcelonina. Al s.XVI s’emparentaren amb els Gralla d’origen
lleidatà. El poder econòmic assolit els va portar a exercir càrrecs
municipals en el Consell de Cent
barceloní i a la administració reial
ostentant càrrecs de confiança de
diversos monarques; també alguns
membres de la família exerciren
importants càrrecs religiosos en la
cúria del bisbat de Barcelona i el de
Vic. Com a comitents d’art, la seva
activitat es va moure bàsicament
en dues direccions, l’embelliment
d’edificis eclesiàstics en funció dels
seus càrrecs i l’engrandiment del
seu patrimoni familiar amb nombroses actuacions com a promotors
artístics d’alt nivell.

taró (1294-1819), Fundació Noguera, gener 2021.

RODRÍGUEZ BLANCO, Jesús;
SERRANO MÉNDEZ, Alexis; Els
llibres de privilegis i canalars de Ma326

Els llibres de privilegis i Canalars
de Mataró publicació crítica, dins de
la col·lecció de la Fundació Noguera,
entitat vinculada a l’Il·lustre Col·legi
de Notaris de Catalunya.
El conjunt de documents, conservats a l’Arxiu Comarcal del Maresme,
que s’han considerat històricament
“Llibres de Privilegis i Canalars de
Mataró”, és molt heterogeni. Són
125 documents individualitzats, dels
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quals 28 es troben reiterats de diferents maneres. El més copiat sencer
o fragmentàriament és el privilegi
de Ferran el Catòlic de 1480, el segueix el del rei Alfons el Magnànim
de 1419, la confirmació de Felip III
el 1599, les ordinacions municipals
de Carles I de 1519, el privilegi sobre lluïsmes atorgat per Felip IV de
1632, la concessió del títol de ciutat
per Felip V el 1702 i la mateixa concessió per l’arxiduc Carles d’Àustria
el 1705. Són còpies simples o notarials, i el seu abast cronològic és clar,

1294-1819. En aquest corpus sencer
hi ha 1 document del segle XIII, 5
del segle XIV, 39 del segle XV, 27
del XVI, 18 del XVII, 29 del XVIII i
2 del XIX, i 4 sense data, però, donat
el seu contingut, són de començament del segle XVIII, al voltant de
les corts de 1701, amb tota probabilitat. Els 28 documents reiteradament copiats es distribueixen cronològicament com segueix, 22 del
segle XV, 4 del segle XVI, 1 del segle
XVII i 1 del segle XVIII.
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FLUVIÀ i ESCORSA, Armand; Nobiliari General Català, volum 3 i
4-B. Famílies catalanes ennoblides
per privilegi reial. Segles XIV i XIX,
Barcelona: ICGenHer, abril 2021.
Ciceró encertadament diu que la
història és “testis temporum, lux veritatis, magistra vitae, nuntia vetustatis”,
testimoni dels temps, llum de la
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veritat, mestra de la vida, missatgera
de l’antiguitat. Aquestes qualitats que
posseeix la història són també les
virtuts necessàries per a l’historiador
i així, la poderosa obra d’Armand de
Fluvià les posseeix totes per igual.
El Nobiliari General Català deixarà
una empremta permanent en la història de Catalunya. Ja no serà possible
abordar l’estudi d’un període concret
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de la nostra història sense comptar
amb l’ajuda indispensable d’aquesta
eina de treball. És evident que la
història està teixida de fets, els protagonistes dels quals del segle XIV al
XIX —que és el període que comprèn
aquest volum— han pertangut en gran
part a l’estat noble. Per tant, no és
possible conèixer els fets sense conèixer el context dels seus protagonistes.
I és per això que l’estudiós d’aquests
temes ha d’alliberar-se dels absurds
prejudicis antinobiliaristes o antielitistes i entrar amb esperit científic
i llibertat de pensament en aquest
extraordinari bosc d’arbres familiars
que revelarà una infinitat de troballes
sorprenents: des de l’esbrinament
dels casos d’homonímia, passant
per una previsible endogàmia fruit
de matrimonis entrecreuats havent
per protagonistes cosins en diversos
graus, fins a uns salts qualitatius
imprevisibles que culminaran amb
l’atribució d’un privilegi de noblesa
o, fins i tot, amb la concessió d’un
preuat títol nobiliari que corona anys
d’ambicions i d’esforços.
Els arbres genealògics constitueixen una radiografia exacta de la
història familiar i de les seves vicissituds: així, veurem que tots els arbres comencen generalment amb un
origen fosc i modest, ja sigui rural o
ciutadà, amb cognoms gairebé desco328

neguts, que van deixant pas a un enlairament social, de vegades precedit
d’un brillant matrimoni amb una rica
pubilla. Després, en les generacions
següents podem assenyalar els vincles
amb les altres elits urbanes o rurals
i la creixent formació d’unes fortes
xarxes d’interessos patrimonials
com a resultat d’una acurada política
matrimonial. Per tant, els arbres són
igualment testimonis de la consolidació del prestigi social, patrimonial
i polític del llinatge estudiat. Veurem
també l’ennobliment com a culminació de tot un camí de reconeixements
i d’encerts, i l’ús a partir d’ara de la
particule, és a dir, de la preposició de,
que passarà a ocupar un lloc d’honor
en el cognom com a evidència del seu
nou estatus. Però els arbres també
són testimoni, en moltes ocasions,
de la regressió social i patrimonial
d’un llinatge i de la seva entrada en
la foscor de la història amb una posteritat sense relleu; fins i tot, l’arbre
genealògic certificarà també l’acta de
defunció d’una família, i per tant, la
seva extinció.
El volum que el lector i l’erudit
tenen a les seves mans parteix d’un
gran conjunt de més de mil famílies
que constitueixen l’anomenada noblesa de privilegi que va accedir a
l’estat noble al llarg dels segles XIV
al XIX. El segle XIV estarà marcat
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a Europa per la consolidació de les
grans ciutats i viles, centres urbans
dinàmics que fomentaran la necessària estabilitat i crearan les condicions ideals per a la prosperitat. La
Península està pràcticament lliure de
musulmans i, per descomptat, Catalunya i tota la Corona d’Aragó han
estat en marxa des de fa un segle.
Aquesta estabilitat promou el desenvolupament polític, social i cultural
de les ciutats en detriment del camp.
Molt aviat s’amplien els nuclis urbans
i s’està instal·lant una elit ciutadana
que es nodreix igualment de pròspers
comerciants als quals s’afegeixen
metges i doctors universitaris, alts
funcionaris municipals i militars d’alta
graduació. Aquest conjunt de persones i les seves famílies guanyaran,
tot d’una, consideració social i reconeixement legal. Algunes d’aquestes famílies també començaran a
relacionar-se amb els membres de
l’antiga noblesa local, habitualment
empobrida, a la qual atorgarà un nou
prestigi i una lluentor social basada
en la nova riquesa patrimonial. Totes
elles donaran forma a les noves elits
que seran recompensades a causa del
seu ascens econòmic i social amb el
seu ennobliment. Això formarà una
nova i doble categoria nobiliària ano-

menada ciutadans honrats i burgesos
honrats. Va ser el privilegi del rei
Ferran el Catòlic el 31 d’agost de 1510,
que equiparava els ciutadans honrats
de Barcelona amb els cavallers com a
pertanyents a l’estat militar a aquells
que ja eren com els seus fills i descendents per línia masculina. A les
Corts tingudes a Barcelona el 1599,
el rei Felip III va estendre el privilegi
als ciutadans honrats de Perpinyà, i
progressivament es va anar expandint
a altres viles i ciutats en funció de la
seva puixança.
Així, a les darreries del segle
XVIII eren ciutadans honrats els de
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona,
Tortosa i Vic; i ostentaren la qualitat
de burgesos honrats els de Sabadell,
Vilafranca del Penedès, Cervera,
Granollers, Mataró, Olot, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Berga, Besalú,
Camprodon, Puigcerdà, Perpinyà, Rigardà, Prada de Conflent i Vilafranca
de Conflent. En ambdues categories
s’ha de situar els nobles de privilegi
que s’estudien en aquest volum.
Dr. Pedro Moreno i Meyerhoff

Trobareu informació més detallada
d’aquesta obra al web: www.icgenher.cat
i per a la seva compra us podeu adreçar
a: correu@icgenher.cat
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