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Amb Terraça, amb Ç, recuperem la grafia etimològica i filològicament més ajustada del nom de la nostra
ciutat. Tot i que el nom Terrassa transmet una tradició i uns motius més moderns, Terraça recupera la
tradició més medieval i original del mot. Amb aquesta aposta per l’autenticitat, aquesta col·lecció vol parlar
dels documents del nostre arxiu. Amb el .DOC enllacem el passat, el present i ens encarem al futur de la
difusió arxivística.
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Els efectes de la

Guerra de Successió
a Terrassa (1704-1721)

Testimonis de la guerra entre capses i lligalls
Col·lecció Terraça.doc, núm. 2

Les guerres són a l’actualitat quelcom llunyà al nostre entorn més immediat, que tan
sols coneixem gràcies als mitjans de comunicació. Aquesta situació seria totalment sorprenent per a desenes de generacions de catalans i catalanes que visqueren gran part de les
seves vides envoltats de conflictes bèl·lics. La flagel·lació constant de les guerres era una
part més de les seves vides de la qual no se’n podien despendre.

La visió de l’Antic Règim, situació política anterior a les revolucions liberals del segle
XIX a casa nostra, ens reporta temes reiteratius: malalties, poca esperança de vida, la política de les oligarquies, les crisis de subsistències, i com no, la guerra. El rebuig actual a tot
allò que ens reporti al fet bèl·lic no és el resultat de les democràcies modernes i l’evolució
moral de la societat, sinó un punt i seguit de les esperances de pagesos i menestrals de
deslliurar-se de servir al camp de batalla o de patir les penúries socials i econòmiques a la
reraguarda. Així doncs, aquella visió del passat com un lloc on tothom estava avesat a la
guerra és errònia. Fins i tot els monarques, que no tenien la por del soldat de primera línia,
eren reticents a les guerres. Si es podien resoldre els conflictes a través de la diplomàcia
molt millor, ja que les conseqüències per a l’erari de l’estat eren calamitoses.
El seguit de documents que es presenten tenen la intenció de no reduir la Guerra de
Successió a Terrassa als més que coneguts fets relatats pel pare Garriga sobre la nit del
tres al quatre de setembre de 1713. Les batalles, els setges i les escaramusses no són l’únic
relat de les guerres. Les guerres es componen de moltes més coses sense les quals no es
poden entendre. La política i la història social són dos puntals que no es poden deixar en
cap cas de banda. El posicionament de la gent, també la d’aquell temps, és i era clau pel
sosteniment de l’esforç de guerra d’un país. Una guerra llarga era fatídica per a la moral
de la població, i un bon exemple n’és la Guerra de Successió.

L’Arxiu Històric de Terrassa conserva en diversos dels seus fons documentals informació detallada dels fets que ocorregueren a la ciutat, aleshores vila, d’ençà de l’aixecament català a favor de l’arxiduc Carles fins a la caiguda de l’entramat polític amb la
caiguda de Barcelona l’any 1714. La universitat de la vila (organització municipal prèvia
a l’ajuntament terrassenc borbònic), la batllia de Terrassa (la institució reial i judicial a la
vila), la institució notarial del moment o diferents institucions religioses produïren al llarg
de la guerra un conjunt de documentació, que dóna fe i testimonia els esdeveniments de
la guerra des d’una òptica terrassenca. La riquesa dels fons terrassencs han de ser tinguts
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en compte, i més quan no tots els municipis del país tenen la sort de conservar un volum
tan ingent de documentació. A més a més, la lectura aproximarà el públic al lèxic i a la
manera d’escriure de l’època.

Les recerques fetes fins ara ens mostren una visió escapçada de la guerra, per la qual
cosa, aquesta mostra intenta esdevenir un petit impuls per a l’assoliment de més estudis que
ens reportin més llum sobre la Guerra de Successió a Terrassa. Des del primer intent de fer
conèixer la guerra, els coneixements dels fets esdevinguts a la vila han anat creixent progressivament. Josep Ventalló tractà la guerra en la publicació de la seva Tarrasa antigua y moderna de 1879. En ella sortí a la llum el manuscrit sobre el qual els terrassencs que han volgut
commemorar la guerra s’han basat. La narració del pare Miquel Garriga sobre l’ocupació
i devastació de Terrassa aquella nit del tres al quatre de setembre de 1713 fou cabdal fins
que l’any 2001 Marc Ferrer i Murillo s’endinsà en l’estudi de la guerra en l’àmbit terrassenc.
Altres petites pinzellades i aportacions han anat dibuixant el marc històric del moment.

Tot i això la renovació històrica és el pal de paller per al coneixement del nostre passat.
Aquesta petita publicació és doncs, una manera amena i curiosa de fer conèixer a la ciutadania els fets d’una guerra llunyana, que s’anomena molt però de la qual se’n parla poc.

Un petit esbós de la Guerra de Successió

La Guerra de Successió no fou només una guerra restringida als territoris pensinsulars de la Monarquia Hispànica. Fou una gran guerra internacional que involucrà les
principals potències del moment, totes elles interessades en territoris, tractats o interessos
comercials. Els principals pretendents per a la corona hispànica eren Felip de Borbó, duc
d’Anjou, i l’arxiduc Carles d’Àustria. Si bé la guerra començà a Europa entre 1701 i 1702,
aquesta no arribaria a Catalunya fins a l’any 1704. El 1700 Felip V de Castella i IV de
Catalunya va esdevenir monarca segons el darrer testament del difunt Carles II.

Després de quatre anys de tibantors a Europa i a les institucions catalanes, una expedició fallida angloholandesa el maig de 1704 que tenia per objectiu l’ocupació de Barcelona,
inicià el joc d’escacs que acabaria el setembre de 1714. Un any després, el maig de 1705,
els austriacistes catalans, anomenats vigatans, partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria, signarien amb la corona anglesa el Pacte de Gènova, que establia que Anglaterra reconeixia
Carles d’Àustria com a sobirà i es comprometien a aportar ajuda militar.
L’entrada de l’arxiduc a Barcelona no es produiria fins el vint-i-dos d’octubre de 1705
després d’una dura lluita entre ambdós exèrcits per mar i per terra. Una de les primeres
accions que féu per agradar als catalans fou la convocatòria de Corts perquè el reconeguessin legalment com a rei i aquest aprovés les propostes legals dels tres braços de les
corts. Les moltes prerrogatives que donà a Catalunya feren que els castellans recelessin
encara més d’aquesta nova situació. Aquesta situació provocà que la primavera de 1706
els borbònics assetgessin i gairebé recuperessin la ciutat de Barcelona, però l’ajut d’una
flota angloholandesa vinguda de Gibraltar féu retirar els castellans fins a Navarra. Aquesta retirada va permetre que Carles arribés a Saragossa i es proclamés rei de l’Aragó. La
situació era cada cop més favorable pels interessos de l’arxiduc, fins i tot, acabà ocupant
momentàniament la vila de Madrid.
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Els designis canviarien l’any següent, el 1707, quan els regnes de València i d’Aragó
caurien en mans dels Borbons, que derogarien tots els seus furs, passant a controlar “a la castellana” els nous territoris conquerits. Un fet destacat, i que desencadenà tota la conquesta, és
l’anomenada batalla d’Almansa, que obrí les portes de València, que seria un banc de proves
de cara a l’entrada a territori català, que es produí aquell mateix any a Tortosa.

El 1710 seria un any de contraofensiva dels exèrcits de l’arxiduc amb les victòries
a Almenar i Monte de Torrero, que significarien la recuperació de l’Aragó i una altra
ocupació momentània de Madrid. Aquesta situació seria un miratge perquè poc després
els fronts tornarien a Catalunya. L’any 1711 seria però, desastrós per als interessos dels
partidaris de l’arxiduc, ja que la mort de l’emperador Josep I, pare de l’arxiduc, féu que
passés a ostentar el càrrec d’emperador del Sacre Imperi Germànic com a Carles VI.
A partir d’aleshores les ajudes internacionals d’anglesos i holandesos, començaren a
enterbolir-se. Si en un inici els anglesos i la resta d’aliats entraren en el conflicte perquè
els borbons no controlessin França i la monarquia hispànica, en aquells moments van
veure que Carles VI passaria a ser l’emperador del Sacre Imperi Germànic i controlaria
els territoris peninsulars i les Amèriques. Els interessos polítics i comercials feien incompatibles els pactes establerts l’any 1705.

Tota aquesta nova situació acabaria amb la signatura de l’anomenat Tractat d’Utrecht,
que fou en realitat una consecució de tractats de pau entre la monarquia de Felip V amb
totes les potències que s’havien posicionat a favor de la causa de l’arxiduc a l’inici de la
guerra. A partir d’aleshores els catalans haurien de seguir la lluita per a mantenir les seves constitucions i llibertats pel seu compte. Per aquesta raó el juliol de 1713 la Junta de
Braços decidí resistir fins a les últimes conseqüències per a salvar l’entramat polític català.
Catalunya en aquells moments resistia amb els seus propis mitjans amb l’ajuda de
molts combatents valencians que havien fugit de casa seva. Després d’un llarg setge, Barcelona acabaria caient a mans de l’exèrcit borbònic comandat pel duc de Berwick. La dura
i cruenta batalla de l’onze de setembre de 1714 però, no posà punt i final a la guerra, ja que
fins el divuit de setembre no va caure l’últim bastió català a Cardona.

Es posava fi d’aquesta manera a un ordenament i unes institucions pròpies, que acabarien essent substituïdes per l’organització política i administrativa de tradició castellana.
La fi de la guerra no significà la fi de la lluita, un bon exemple n’és la fallida revolta del
Carrasclet de 1719 que aprofità un context desfavorable per a Felip V per a revoltar-se
contra les autoritats ocupants.

Mostra de documents de la Guerra de Successió

Un bon o mal presagi? Un fet anecdòtic a l’inici de la guerra (25-12-1704)

Aquest petit fragment fou copiat del manuscrit original del pare Garriga. En aquesta ocasió el religiós es féu ressò del meteorit que caigué prop de Terrassa a l’inici de la
Guerra de Successió. La superstició i la misticitat del fet afectà amb seguretat als contemporanis, que van veure el succès com un bon o mal presagi del que succeïria al final
del conflicte. Tot i que Garriga situava el meteorit el dia de Nadal de 1706, aquest havia
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caigut el Nadal de 1704. L’error podria venir perquè el pare Garriga escrigué les seves
memòries sobre la guerra després de 1713.
«//12r// En lo die de Nadal a las 5 horas de la tarde en lo any 1706, estan lo cel serè,
caigueren cerca de Tarrasa, en la heretat de·n Falguera, unas pedras mol grosas de pes 12
lliures, de color com si fosen de foch; y ne caygueren deu o dotse en altres diferents llochs.»
ACVOC. AHT. Col·legiata del Sant Esperit. Llibreta de notas curiosas de Anton Rodó y Martínez,
tretas de altre llibreta que li deixà un amich, 1843, f.12r., 16/1.

Entre l’espia i la difamació (25-04-1705)

El procurador de la cort del batlle de Terrassa, Felip Torres i Falguera, denuncià i
encausà el fuster Pere Gorina per difamar en contra del conseller tercer de la universitat
Francesc Comelles. Enmig d’un clima tèrbol per les males relacions de Catalunya amb
Felip V i el creixent corrent contra aquest, després de l’intent angloholandès de desembarcar a Barcelona l’any 1704, Pere Gorina denuncià, tot cridant a l’actual plaça Vella, que
el conseller tercer del govern municipal era un espia a sou de Felip V, que es dedicava a
capturar partidaris de l’arxiduc Carles a la contrada. En el document trobem el testimoni
del conseller Comelles, que demostra amb escreix el seu grau d’indignació amb els fets.
«//1r// Die lunae vigesima mensis apprillis anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinto in villa Tarratia, diocesis Barcinonae, ac in curia regia honorabilis baiuli,
eiusdem villae et termini.
Joannes Soler, nuntius et regius portarius ac procurator fiscalis curiae honorabilis baiuli villae
et termini castri Tarratiae, diocesis Barcinonae, constitutus personaliter coram honorabile Philippo Torras et Falguera, pro sacra, catholica et regia magestate baiulo dictae villae et termini in
eadem curia personaliter invento, quaerelose et maxima cum instantia eidem honorabile baiulo et
eius curiae, denuntiavit sequentia:

“Senyor batlle: a notícia mia, com a procurador fiscal de la cort de vostra mercè, novament ha pervingut fama pública referint com Pere Gorina, fuster de la present vila de Tarrassa, dimars passat que comptàvem als catorze dels presents y corrents mes y any, que podian ésser entre las deu y onze horas del matí, no dubtà, ans de fet se atreví dir públicament
en la plassa pública y major de dita vila, que lo honorable Francesch Comelles, conceller en
orde tercer de la universitat de dita vila, era un espiot que tenia commissió per capturar los
affectats al Emperador. E com ditas cosas sien dignas de dit càstich y punició, las denuncio
a vostra mercè y a sa cort perquè de elles mane rèbrer informació. Y constant, com constarà,
sie lo dit Pere Gorina, //1v// fuster, punit y castigat, segons demèrit, fent-li en tot instància
y part formada, los drets fiscals a mi competents en tot y per tot sempre salvos.”
Fuit sibi lectum et perseveravit presente domino honorabile baiulo et me notario et scriba infraescripto.

//2r// Die lunae XX mensis apprilis anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo
quinto in villa Tarratiae, diocesis Barcinonae.
Franciscus Comelles, conciliarius in ordine tertio universitatis villae Tarratiae, diocesis
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Barcinonae, aetatis ut dixit triginta trium annorum, parum plus vel minus, comparuit in curia
honorabilis baiuli villae et termini castri Tarratiae, et ibi honorabilis Isidro Balasch et Bosch,
subbaiulo per absentiam honorabilis baiuli dictae villae et termini in eadem curia personaliter
invento, denuntiavit sequentia:

Et dixit: “Senyor subbatlle: yo denuncio a vostra mercè y a sa cort com dimars passat,
que comptàvem als 14 dels presents y corrents mes y any, que podian ésser entre las deu
y onze horas del matí, Pere Gorina, fuster de la present vila, no dubtà, ans de fet se atreví,
poch tement a Déu y a la justícia temporal, en dir públicament a la plassa pública y major
de la present vila, que jo, denunciant, era un espiot que tenia commissió per capturar tots
los aficionats al Emperador, lo que ohiren molt bé Agustí Parés, passamaner, Joan Samaranch y Pau Coromines, corders tots de dita vila. Y havent-li dit al dit Pere Gorina algun
dels dits Parés, Samaranch o Coromines, que no digués axò d’un conceller, respongué dit
Gorina que era veritat, que ell m’o mantindria a tres dits de la barba; e com yo no haja tinguda ni tinga tal commissió, ni me haja cuydat de semblants cosas. Y lo per mi denunciat
sia digne de tot càstich y punició, màxime trobant-me conceller de la universitat de la present, las denuncio a vostra mercè y sa cort perquè de elles mane rèbrer informació //2v//
y constant, com constarà, ésser lo dit Pere Gorina punit y castigat segons sos demèrits, no
fent instància ni part formada, sinó denunciar ditas cosas per complir a mon descàrrech,
los drets del fisch en tot sempre salvos. Jo, Francesch Comellas, conceller, firmo de mà
pròpia la mia denunciació.”
Fuit sibi lectum et perseveravit presente domino honorabile subbaiulo et me Joanne Puig,
notario et scriba infraescripto.»
ACVOC. AHT. Batllia de Terrassa. Processos judicials. 20-04-1705, f.1r-2v. 182/3.

Terrassencs, a la guerra! (06-09-1705)

L’arribada de les principals autoritats del partit austriacista a la Corona d’Aragó, fou
seguida de l’arribada de les seves forces militars, encapçalades per Jordi de Hessen-Darmstadt, príncep de Darmstadt. El seu primer objectiu seria l’assetjament de Barcelona, que
a finals d’agost de 1705 encara es mantenia fidel a Felip de Borbó. Dies després de l’arribada de l’exèrcit davant de Barcelona, el consell general de la vila de Terrassa aprovà
unànimament enviar els trenta homes que demanava Darmstadt per a decantar la capital
a favor de l’arxiduc Carles. La unió dels trenta homes es feia a través del sometent, un cos
de gent armada organitzat des dels comuns al qual estaven obligats de presentar-s’hi tots
els homes d’entre setze i seixanta anys.
«//291r// 6 mensis septembris 1705.

Convocat lo concell general de la present vila y part forana de Tarrassa, dins la escrivania de a·hont se acostuman ajustar per consemblants cosas: Josep Poal, Jaume Sabater,
Francesch Ramoneda, Francesch Comelles, Pere Joan Llonch, concellers. Joan Vallunrat,
Jaume Roura, Mariano Ubach, Pere Gualsa, Francisco Guitart, Fermí Rovira, Magí Coll,
Joan Rovira y Figueres, Martí Torrella, Joan Amat y Samsó, Gabriel Roca, Miquel Belver,
Joan Monllor, Pere Poal, Francesch Comelles, major, Joseph Poal, menor, Jaume Llach,
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Jaume Figueres, Isidro Bosch, Francesch Martí, Jaume Inglada, Joan Argelaguer, Cosma
Suris, Joseph Amat, Francesch Figueres, Pere Gorina, Jacinto Arch, A(nth)oni Comelles,
doctor Pere Brichfeus, Joseph Ubach.
Von ànimos y conformes an determinat que, attès la proposi- //291v// ció feta per
lo honorable Joseph Poal, en virtut de una orde despatxada de don Jorge de Lans Grave
de Assia, que vaja lo somatent an al camp de Barcelona en número de trenta hòmens, ha
resolt dit concell que·s fassan dits trenta hòmens als quals se li dóna de sou per quiscun
die sis sous per quiscun; y en cas que lo senyor rey los pague tot allò que·ls donarà, se aja
de defalcar dels sis sous. Los quals trenta hòmens hajan de ser fets per demà dematí, per
a què lo mateix die puguen arribar an al camp.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 291r-v.

Cavalls, mules i carros, la logística de guerra (13-09-1705)

Seguint amb l’esforç per a guanyar Barcelona per part del príncep de Darmstadt, el
consell general de Terrassa torna a decidir enviar ajuda al pla de Barcelona. En aquest cas
no eren homes el que es necessitaven, eren cavalls, mules, ases i carretes per al transport
d’homes, materials i armes.
«//291v// Die 13 mensis septembris 1705.

Convocat y congregat lo concell general de la vila y terme dins la escrivania a·ont se
acostuma congregar per consemblants cosas, fonch proposat per lo honorable Joseph Poal
en orde primer: Joseph Poal, Jaume Sabater, Francesch Ramoneda, Francesch Comelles, Pere Joan Llonch, concellers. Francesch Vinyals, Isidro Roca, Jaume Gorina, Martí
Torrella, Joan Montllor, Jaume Anglada, Isidro Bosch y Balasch, Salvador Colomer, Joseph Viver, Joseph Guitart, Fermí Rovira, Jaume Llach, Magí Coll, doctor Pere Bricfeus,
Francisco Guitart, Cosma Suris, Pere Poal, Joseph Amat, Miquel Moner, //292r// Jacinto
Arch, Pere Gorina, Joan Vallonrrat, Anthoni Comelles, Pere Ramoneda, Joan Cahís, Joan
Amat y Samsó, Jaume Rovira, Joseph Poal, Gabriel Roca, Carlos Oriach, Joan Bugunyà,
Joan Rovira y Figueres, Joan Argelaguet, Francesch Figueres.
Un·ànimes y conformes han resolt que, attès per part del il·lustríssim senyor don Jorge
Landgrave de Hassia, per la gràcia de Déu príncep Darmstad, se ha enviat orde al batlle y
jurats de la present vila y terme, contenint que encontinent se envien carretes, cavalls, mulas
y matxos en el camp de Barcelona per cosas del servey de sa magestat convenints, data en el
camp de Barcelona, als 10 dels corrents. Que per çò, per executar lo que en dit orde se conté,
sien enviats dotze matxos o mulas attès en la present vila y terme hi ha pochs.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 291v-292r.
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Sang, pa i vi. Tres ingredients per a la guerra (03-10-1705)

La presència de les institucions del país, com el Braç Militar -un dels tres braços de
les corts catalanes, integrat pels nobles laics-, arreu del territori era un clar exemple de
la implicació de tots els estrats del país a favor de la causa de l’arxiduc. La presència per
tots els racons del país era clau per a convèncer i apressar les universitats perquè ajudessin
amb homes i armes al front. En aquest document s’indica que tres representants del Braç
Militar havien ordenat que Terrassa aixequés un sometent de cent homes, que haurien
d’anar a Sant Cugat del Vallès i a la muntanya de Montjuïc a l’espera de noves ordres. El
seu objectiu era el camp de batalla del pla de Barcelona, tot davant de les muralles de la
capital. Només mancaven dinou dies perquè les autoritats austriacistes entressin a Barcelona i Catalunya deixés enrera cinc anys de govern Borbó.
«//293v// Die sabbati 3 octobris 1705.

Convocats los concells de las universitats de la vila de Tarrassa y de la universitat forana de Tarrassa: Joseph Poal, Jaume Sabater, Francesch Ramoneda, Miquel Sala y Viver,
Francesch Comelles, Pere Joan Llonch, concellers. Francesch Vinyals, Cosme Suris, Pere
Gorina, Joan Monllor, Isidro Roca, Joseph Poal, Jaume Llach, Martí Torrella, Miquel
Bellver, Francesch Martí, Francesch Comelles, Joan Rovira y Figueres, Magí Moner y
Coll, Joseph Guitart, Fermí Rovira, Joseph Viver, Joan Amat y Sampsó, Joan Vallhonrat,
Jaume Anglada y Robell, //294r// Joan Argelaguet, Joseph Amat, Pere Poal.
Unànimes y conformes, attès que doctor Manuel Ferrer, Ramon de Sambasart y Joseph de Feu, inseguint la deliberació de la il·lustríssima Junta del Bras Militar, ab orde
de sa magestat, que Déu guarde, se conferiren lo die de ahir en la present vila ordenant
que sa magestat demanave, que per las convenièncias que dits senyors esplicarian, era del
servey del rey alsar somatent general que se trobàs dilluns vinent a las 5 horas del matí en
la vila de Sant Cugat per hanar a la montanya de Monjuïch, a·hont no estaria detingut
dit somatent sinó tres dies, han resolt que per dit effecte vajan cent hòmens de somatent a
las quals de gastos de las dos universitats sie donat per cada die un sou y \sis/ diners, una
maytadella de vi y un pa de sou; y que per acomboyar-los y pugar-los vajan dos hòmens,
als quals per son treball sien donats 6 sous a quiscú junt ab lo pa y vi.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715, f. 293v-294r.

Un ase robat pels borbons (11-11-1705)

El document que tenim a continuació és una mostra del dia a dia del món judicial
a l’època moderna (segles XVI-XVIII). Eren els anomenats judicis orals, dels quals se’n
prenia nota al llibre del batlle. El batlle juntament amb el seu procurador arbitraven i
establien justícia a partir tan sols de proves orals, les quals quedaven transcrites als anomenats llibres de batlle. Eren sovint causes que eren de fàcil resolució o de poca quantitat
econòmica, que feia innecessari obrir un expedient o procés.
El mes de novembre de 1705 el pagès Carles Costa denuncià davant del batlle Marià
Ubach a Joan Aurell, pagès de la parròquia de Sant Pere, perquè no li havia retornat un
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ase que li havia llogat, així com el lloguer des del mes d’agost d’aquell mateix any. Joan
Aurell s’excusà en el fet que uns partidaris del duc d’Anjou, Felip V, li robaren l’animal
quan tornava cap a Terrassa, i que per tant, no havia de fer front a les despeses més enllà
del dia que li van sustreure. L’ase havia servit per portar provisions per al desembarcament
de les tropes de l’arxiduc que acabarien prenent Barcelona a finals d’octubre d’aquell 1705.
Era tot just l’inici d’una guerra, que en un principi tenia bones prespectives per als catalans partidaris de l’arxiduc. Finalment, el batlle acabà dictaminant que havia de pagar per
concepte de l’ase, una lliure i set sous.
«//80v// Die mercurii 11 novembris 1705.

In iuditio, et cetera, coram honorabili Mariano Ubach pro sacra, catholica et regia magestate
baiulo villae et termini castri Tarratiae, diocesis Barchinonae, advenerunt (et) comparuerunt
Carolus Costa, agricola et mulio dictae villae Tarratia agens ex una, et Joannes Aurell y Ametller, agricola parrochiae Sancti Petri, partis foranea Tarratiae defendens partibus ex altera. Qui
dictus Carolus Costa agens petiit: que dit Joan Aurell y Ametller convingut en judici sie
condempnat en restituhir-li y tornar-li un matxo que als 11 de juny proppassat li llogà, eo
en pagar-li lo valor de dit matxo suposat que voluntàriament lo posà en contingència de
pèrdrer, volent hanar a Barcelona a aportar provisions de carbó, en ocasió que la armada
de mar de nostre rey y senyor, que Déu guarde, se trobave devant Barcelona. Y axí matex
la armada de terra se trobave ja desembarcada y acampada en Sant Martí de Provensals,
territori y pla de Barcelona. Y axí matex, en pagar-li los lloguers de dit matxo des del die
16 de agost proppassat, fins lo die present eo fins li haja restituhït dit matxo, o bé lo valor
de aquell, computant dits lloguers segons la ocurrència del temps, lo que demana junt ab
los gastos, y protestavit.
Et dictus Joannes Aurell y Ametller deffendens presens in iuditio respondendo dixit: que és
veritat llogà a ell, dit Costa agent y a son matxo lo die expressa en la demanda a raó de
4 sous, 6 diners lo die, comprès lo jornal de dit Costa y del matxo per hanar //81r// en
Barcelona un die per altre. Y no creu que pagant lo lloguer sie obligat haver de restituir lo
matxo, eo lo valor de aquell, per quant lo dit matxo junt ab dos animals de ell dit Aurell
propris \y los diners aportave lo traginer/, los hi prengueren lo die 25 de agost proppassat
Joan Horta, de Vich, y sos companys, al venir de Barcelona de aportar-hi carbó per vèndrer, en ocasió que Barcelona y la present vila de Tarrassa, y casi lo demés de Cattalunya
estaven a la obediència del duch de Anjou, \que no hi conciderave ningun perill, que si dit
Costa agent hi hagués vist ningun perill, se’n podia amenar lo matxo sempre que volgués
per quant no·l havia llogat per temps limitat./ Y en quant al que demana dels lloguers està
prompte y aparellat en pagar-los-hi des del die 16 de dit mes de agost fins dit die 25 que
li prengueren dit matxo, y reprotestavit de voluntaris gastos.
Et dictus Carolus Costa, agens, replicando dixit: que accepta las confessions en quant per
si fan y no altrament, y està y perservera, ut supra.

Et dictus honorabilis baiulus auditis partibus et earum rationibus ad plenum bene intellectis providet quod committit presentem causam magnifico domino Emanueli Rovira et Rams,
utriusque iuris doctori, in dicta villa Tarratiae populato, \assessori ordinario suo/ qui super
praedictis debite provideat et justitiam ministret.»
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80v-81v.

Dos homes i una escopeta (28-01-1706)

Extret del llibre del batlle, trobem un altre judici verbal, aquest de 1706, entre Miquel
Costa i Miquel Moratonas pel pagament d’una escopeta. El batlle era l’autoritat reial que
exercia de jutge a la vila i terme de Terrassa. El conflicte que el batlle havia de solucionar
en aquest cas era quelcom corrent en aquella època. Miquel Costa tenia contractat per a
treballar al camp a Miquel Moratonas, i com era costum, quan arribava la guerra i l’amo
era cridat a files, molts cops el treballador hi anava en lloc seu. Els pocs recursos econòmics de Moratonas provocaren que el seu amo li hagués de deixar una arma. Aquesta
mateixa arma, quan el jornaler dormia prop del convent de Santa Madrona, als afores
de Barcelona, amb tres companys més del sometent de Terrassa, li va ser robada per un
desconegut. Tot i això, Miquel Costa la volia recuperar, deixant de banda que aquest era
el preu d’escapolir-se de la guerra.
«//96r// Die 28 ianuarii 1706.

In iuditio, et cetera, coram honorabili Mariano Ubach, pro sacra, catholica et regia magestate baiulo villae et termini castri Tarratiae diocesis Barchinonae, advenerunt et comparuerunt
Miquel Costa, agens ex una, et Miquael Moratonas, partibus ex altera, qui dictus Miquael Costa agens petiit: que dit Miquel Moratonas sie condempnat en pagar-li una escopeta que ell
dit agens li dexà en ocasió que havia de hanar a somatent, ell dit Costa. Y dit Moratonas,
trobant-se fadrí y treballant en sa casa, hanà per compta del dit Cos(t)a a dit somatent, al
qual havia de hanar ell dit Cos(t)a, oferí hanar per son compte, et protestavit.

Et dictus Michael Moratonas defendens partibus ex altera, respondendo dixit: que no creu
haver-li de pagar dita escopeta perquè en ocasió que ell, dit Moratonas, trobant-se en casa
de dit Costa //96v// havia de anar de somatent, havent dit al dit Moratonas si volia hanar
per son compte, respongué que no. Y replicant dit Costa si tenia po que no li matassan,
respongué correria sos perills com los altres, y que ell no tenia tampoch armas per anar·i.
Y dit Costa li digué que prengués la sua escopeta y que ves de què son conyat de ell, dit
Moratonas, \ves/ si li voldria dexar la sua y dexàs la pròpria de dit Costa a casa de Joan
Costa. Y no havent trobat al dit son cunyat se·n aportà la escopeta d’en Costa, la qual
trobant-se ell, dit Moratonas, en Santa Madrona, cerca de Barcelona, havent-se posat a
dormir ab tres altres companys del somatent, y havent condoït las escopetas a son costat
y coberta ab la roba, li robaren aquella sens que ell, dit Moratonas, sabés cosa en assò ni
concorragués ab alguna culpa, et reprotestavit.
Et dictus Costa, replicando dixit: que ell, dit Moratonas, quant se·n hanà de sa casa ab la
escopeta li assegurà y que si la perdia ell la pagaria, lo que li digué trobant-se Pera Bobé,
serca de ell, dit Moratonas, que se·n hanavan los dos junts, y reprotestavit.
Et dictus Moratonas, replicando dixit: que no·s parlà de tal cosa ni creu, ni memòria té, li
prometés tal, ni·lo dit Costa li digués; hi oferex si menester sia prestar lo jurament supletori y que sia diferit lo jurament a Pere Bové, ab lo qual partí de casa de dit Costa, y digua
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aquell mitjansant dit jurament si en la ocasió que tots dos partiren o en altre hoí que lo dit
Moratonas digués que la escopeta corria per son compte, y que si se perdria ell la pagaria.
Et incontinenti dictus Petrus Bove prestitit iuramentum in manu et posse honorabilis
baiuli. Et dictus honorabilis baiulus attento iuramento et earum //97r// rationibus providet
quod presentem causam commitit magnifico domino Emanueli Rovira et Rams, utrisque iuris
doctori, in Tarratiae populato assessori ordinario suo, qui super praedictis debite provideat et
iustitiam ministrat partibus in iuditio.
Et nihilhominus infrascriptus assessor in iudicio presenti, visa petitione facta per dictum
Costa, respontione facta per dictum Moratones, et visis eorum replicis et iuramento prestito per
Petrum Bover ceterisque videndis visis, et eorum rationibus bene intellectis, sententiat, pronuntiat et declarat dictusque Moratones absolvit a solutione praedicta scopetae, illa que periit et deperdita fuit per dictum Costa, neutram in expensis condempnat et intimat. \Solvit 12 solidos./
Vidit Rovira et Rams. Intimata dicto die verbo sive de paraula pro notario infrascripto.»

ACVOC. AHT. Batllia de Terrassa. Llibre dels batlles Felip Torres i Marià Ubach, 1704-1707, f.
96r-97r.

Vosaltres cinc, a la defensa de Girona! (12-03-1706)

Els moviments de les tropes depenien de les necessitats immediates dels diferents
fronts. I més quan el front català encara estava en plena efervescència entre els exèrcits
de Felip V i l’arxiduc. En resposta a les necessitats del país, el catorze de març de 1706 la
universitat aprovà enviar cinc homes, pagats pel municipi, a Girona amb un representant
de les institucions terrassenques, que efectuaria els pagaments de les dietes fins que el rei
se’n fes càrrec. L’aventura deuria ser dura atès que gran part del viatge s’havia d’efectuar
a peu, si no tenien la sort de fer gran part del viatge amb carreta o amb embarcacions des
de la costa barcelonina fins a la gironina.
«//303v// Die XIIII martii anni praedicti [1706]

Convocat lo concell general: Joan Rovira, Pere Poal, Joseph Rovira, concellers. Agustí
Parés, clavari, Francesch Ramoneda, Joan Rovira y Figueres, Joseph Poal, Francesch Comelles, Jaume Ferrés, Pere Ramoneda, Miquel Bellver, Francesch Coll, //304r// Joseph
Gualsa, Anthoni Comelles, Francesc Martí, Magí Moner, Joseph Invers, Gabriel Roca,
Jaume Llach, Joseph Guitart, Martí Torrella, Francesch Santfeliu, Jaume Figueres, Joan
Samaranch, Pere Gorina.
Omnes de concilio generali qui altres veces han resolt que la present universitat per sa
part fasse sinch soldats per hanar a las parts de Gerona en servey de sa magestat, que Déu
guarde, als quals sie donat de socorro 6 sous per die y lo pa de monició, fins sa magestat
los ho done; y que sien acomboyats y entregats per una persona de la present universitat
al qual sie donat 1 lliura, 4 sous per die.

Et honorabilis baiulus praedicta decretavit dempto lo número dels soldats per quant no
s·i envian los que (d)amana sa magestat. Testes sunt Franciscus Marsans, lanae textor, et
Franciscus Monell, laborator villae Tarratiae.»
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Terrassa, mala raça, Sabadell, mala pell (09-12-1706)

Els conflictes i rivalitats entre Terrassa i Sabadell venen de molt lluny. Un bon exemple és el que mostra aquesta resolució o acta del consell general de la vila del nou de
desembre de 1706. La guerra, com tot moment de reajustos, era una bona oportunitat per
a intentar tirar endavant projectes que en època de pau eren impossibles. Les possibles
influències d’una o altra universitat davant de la jove cort del rei Carles depararien quin
seria el futur de les parròquies de Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Quirze i Sant Julià
d’Altura, aleshores part del terme del castell de Terrassa, i que s’emmarcaven dins dels
límits de la universitat forana –institució prèvia al desaparegut ajuntament de Sant Pere-.
Tot i la intenció de Sabadell en aquell moment d’annexionar aquestes parròquies, aquesta
quedaria en no res, ja que com és sabut, el repartiment efectiu del terme de Sant Pere
entre Terrassa i Sabadell no arribaria fins l’any 1904.
«//312r// Die jovis VIIII mensis desembris MDCCVI.

Convocat lo concell general: Francesch Comelles, Josep Miquel Invers, concellers.
Agustí Parés, clavari, Jaume Rovira, Pere Poal, Joseph Rovira, Francesch Martí, Francesch
Pont, Joseph Mas, Anthoni Bertran, Anthoni Comelles, Francisco Comelles, Francesch
Santfeliu, Joseph Arch, Jaume Ferrés, Joseph Poal, Joseph Gualsa, Cosme Suris, Martí
Torrella, Jaume Llach, Francesch Poal, Pere Gorina, Joseph Guitart, Joan Cahís, Francisco Amat, Gabriel Roca.
Omnes de concilio generali qui a·més veus han deliberat vage persona a Barcelona per
presentar memorial als senyors de la Reial Audiència, fent-los compèndrer lo dret té la
present universitat en què no sien separades las parròquies de Junqueres, Sant Quirze y
Sant Julià del terme de la present vila, com pretén la vila de Sebadell, fent ostenció dels privilegis antichs y altres títols y papers té la present universitat. Y encontinent, lo honorable
conceller en cap, ab approbació de tot lo concell, ha anomenat per dit effecte a Pere Pual.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 312r.

La por a la guerra i la reparació de les fortificacions (29-01-1707)

La por que Terrassa entrés de ple en el conflicte i les tropes castellanes intentessin
assetjar la vila, féu posar en alerta al consell de la universitat. En virtut d’un privilegi de
1512, el municipi podia arrendar els jocs que es juguessin a la vila per a pagar la reparació
de les fortificacions. És a dir, d’aquesta manera una persona pagava per a tenir en exclusiva
un indret on la gent hagués d’anar a jugar a daus o a cartes. D’aquests diners, la universitat
en treuria els fons per a pagar la reparació de les muralles, portals i ponts que protegien
la vila. La financiació d’aquests projectes tan sols es podia aconseguir així, ja que aquests
drets els cobrava normalment la hisenda reial.
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«//316v// Die dominice 29 mensis ianuarii 1707.

Convocat lo concell ordinari: Francesc Comelles, Joan Samaranch, Joseph Invers,
concellers. Agustí Parés, Pere Poal, Anthon Bertran, Pere Ramoneda, Anthoni Comelles,
Jaume Rovira, Jaume Farrés, Joseph Poal, Joseph Ubach, Francesch Comelles.

//317r// Fonch proposat per lo honorable conceller que seria convenient a·la present
vila y al servey de sa magestat, que Déu guarde, en atenció que lo senyor rey don Fernando,
de inmortal memòria rey de Aragó, ab son privilegi despedit en la siutat de Barcelona al die
31 de octubre del any del senyor de 1512, ab lo qual féu donació del arrendament resultant
dels jochs de la present vila a la present universitat, a fi que del resultant se reparassen las
morallas y pons que eran y són en la present vila. Y com en la present vila en lo estat present se tròpian, no sols las murallas dignas de reparo però també los portals y pons de ells
espatllats, y per del servey dalt escrit en aquest temps de guerras lo reperar-se, per·sò seria
bé arrendar dit emolument y lo resultant fos deposat en mà del honorable clavari de (la)
present universitat, a·fi de convertir·o en reparo de dits portals. Y per sò an resolt unànimes
y conformes se fassa tabba se arrende per tres anys ab los pactes contenguts en dita tabba.
Et honorabilis conciliarius in ordine primo ferens vice baiuli decretavit presens concilium.
Testes sunt Franciscus Marsans, textor lane, et Marianus Cassanyes, parator lane.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 316v-317r.

Nosaltres hi posem els vestits i les armes (12-09-1707)

Les guerres a l’Antic Règim eren guerres en què els soldats fins ben entrat al segle
XVIII, i no a tot arreu, anaven vestits com podien. Els uniformes se cenyien a pocs grups
d’homes armats. El consell general de la vila adoptà fer seves les despeses de vestir i armar
els soldats que tenia al seu càrrec el marquès de Rubí. Això no volia pas dir que tots anessin idènticament uniformats. Al mateix temps, establiren una nova contribució especial
que havia de pagar el veïnat, per tal de poder efectuar els jornals dels soldats, anomenats
en el text «socorros».
«//23r// Die lune 12 septembris 1707.

Convocat lo concell general en la escrivania: Francesch Comelles, Joan Samaranch,
Joseph Miquel Invers, concellers. Agustí Parés, clavari, Antoni Bertran, Jauma Farrés,
Jauma Figueres, Valentí Busquets, Joseph Poal, Francesch Martí, Joan Cahís, Joseph Mas,
Antoni Comelles, Joseph Guitart, Pere Boada, Gabriel Roca, Isidro Roca, Francesch Comelles, Jauma Llach, Francisco Amat, Francesch Santfeliu, Joseph Rovira, Cosma Suris,
Joseph Arch, Pere Ramoneda, subbatlle.
Omnes de concilio generali qui a·més veus han deliberat que los vestits dels soldats té la
universitat present entregats al il·lustre senyor marquès de Rubí, se pàguian dels socorros
los dóna dita universitat, y las armas també.
Ítem, han deliberat que se fassen dos mesadas de tall per pagar los socorros dels soldats y allò que convenga.
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Et honorabilis subbaiulus praedicta decretavit. Testes Dominicus Roca, ollerius, et Antonius
Buada, iuvenis, textor lini, ac Antonius Torras, scriptor, et cetera, qui, et cetera.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Actes soltes del consell de la vila, 1636/1761, f.23r.

Fins i tot cavallers i capellans paguen contribucions (29-04-1708)

Una despesa corrent al llarg d’una guerra era el pagament del batalló, diners que
es destinaven al pagament de les tropes regulars del rei. El vint-i-nou d’abril de 1708
el consell general anunciava que la col·legiata del Sant Esperit i els vilatans que tenien
privilegi militar contribuirïen al seu pagament. Esdevé un fet excepcional perquè ambdós
estaments estaven exempts del pagament d’aquest tribut. És una acció de màxima importància, perquè sense el pagament d’aquests dos grups socials la universitat no hauria pogut
fer front a la paga de les cent vint lliures que havia de destinar al batalló. D’altra banda, el
consell deliberà que s’hauria de fer una talla, és a dir, una recaptació extraordinària entre
el veïnat, per tal de pagar la palla i el farratge per a la cavalleria allotjada a la vila.
«//335v// Die dominicae XXVIIII mensis aprillis MDCCVIII.

Convocat lo concell general: Jaume Ferrés, Francesch Pont, concellers. Francesch Ramoneda, clavari, Agustí Parés, Antoni Bertran, Joan Samaranch, Joseph Miquel Invers,
Joan Cahís, Isidro Roca, Pere Gorina, Joseph Mas, Pau Busquets, Jaume Llach, Joseph
Ubach, Gabriel Roca, Magí Coll, Jacintho Arch, Cosma Suris, Pere Boada, Joseph Arch,
Miquel Bellver, Martí Torrella, Joseph Samaranch, Jaume Gorina, Francisco Vives.

Omnes de concilio generali qui \unànimes y conformes/ han determinat que en attenció
que la reverent comunitat de prior y preveres de la Col·legiata y parròchia de la present vila,
y los cavallers y gaudints de privilegi militar, \que són en la present vila,/ han ofert ajudar a la
\present/ universitat per la contribució del batalló que sa magestat, Déu lo guarde, ha decretat formar per la defensa de las guerras del present Principat. Y lo il·lustríssim concistori de
la Diputació del dit Principat, haja taxada la dita universitat de una conciderable quantitat
per la formació de dit batalló al que és impossible puga acudir dita universitat, respecte de
sas pocas convenièncias y del molt que ha gastat y gasta ab lo allotjament dels soldats té,
axí ab palla y farratge que los cavalls, com en blat per pastar pa per los soldats y altres cosas.
Y axí, volent demostrar lo desig tenen de servir a sa magestat, no regulant-se ab los pochs
medis té dita universitat, han resolt que dels béns y emoluments de dita universitat se pa//336r// gue 120 lliures per any, pagadoras per tersas de quatre en quatre mesos a obs y per
la formació de dit batalló, valent-se \y ajudant-se/ dita universitat de la quantitat que han
offert dita reverent comunitat, cavallers y gaudints.
Ítem, a més veus han resolt que per pagar los gastos patex dita universitat y per·a pagar
la molta còpia de palla y farratge han gastat los cavalls allotjats en la present vila, sien fetes
dos mesades de tall.

Et honorabilis Petrus Ramoneda, subbaiulus, praedicta decretavit, et cetera. Testes sunt
Franciscus Comelles, minor dierum calligarius, et Anthonius Torres, scriptor villae Tarratiae,
diocesis Barchinonae.»
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Galls d’indi i pollastres per a la reina (24-06-1708)

L’any 1708 l’arxiduc Carles es casà amb Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel.
Si bé els papers ja s’havien signat primer a Catalunya per part del rei i des de Viena per
part de la reina, les festes s’havien de realitzar a la capital catalana. L’arribada de la dona
del rei a Barcelona havia de ser quelcom especial per a la cort. Era un fet esperat des de
feia mesos. Si per aquells dies s’havia de sentir per primera vegada una òpera al nostre
país, els fastos i menjars per a tan esperada vetllada no havien de ser menys. Per aquesta
raó tothom havia de contribuir perquè la senyora i el seu sèquit, així com els convidats,
poguessin gaudir d’un bon tiberi. La carta del veguer de Barcelona, que deuria coordinar
l’aprovisionament dels municipis, demana, sense embuts, galls d’indi i pollastres per a la
gran festa. Aquests singulars presents serien l’obsequi de la vila a la gran dama.
«//337v// Die dominicae XXIIII junii MDCCVIII.

Convocats: Jaume Ferrés, Francesch Pont, Francesch Santfeliu, concellers. Francesch
Ramoneda, clavari, Antoni Bertran, Joseph Ubach, //338r// Agustí Parés, Joan Samaranch, Isidro Roca, Joseph Miquel Invers, doctor Salvador Verdaguer, Pau Busquets, Joseph Mas, Jaume Llach, Joan Cahís, Jaume Gorina, Gabriel Roca, Jacinto Arch, Miquel
Bellver, Joseph Samaranch, Joseph Arch, Martí Torrella, Francisco Vives, Cosma Suris.

Omnes de concilio generali dictae universitatis qui unànimes y conformes han resolt, que
a la carta enviada per lo senyor veguer de Barcelona als concellers de la universitat present,
demanant galls de Índia y pollastrelles per la vinguda de la senyora reyna, se responga a
dita carta y fassen los concellers segons la possibilitat de dita universitat. (…)»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça,
1678-1715. f. 337v-338r.

El rei o les viles? Qui mantenia les tropes? (01-11-1708)

El manteniment de les tropes per part de les municipalitats era clau perquè les economies de les monarquies no fessin fallida. En temps de guerra la recaptació de l’estat era dificultosa i les recaptacions puntuals de les viles eren claus. En aquest cas el dirigent català
Ramon de Vilana Perlas demanava a la vila que fes front al manteniment de la cavalleria
de Pedro de Almeyda, que al llarg de 1708 no estava prou alimentada segons el costum.
Aquest és un exemple més de la incomprensió de les altes esferes polítiques de l’esforç
dels petits nuclis del país, que havien de multiplicar les seves despeses amb l’arribada de
comandaments i les seves tropes.
«//1r// Vuestra señoría. Señores míos. Hallándose la compañía coronela de cavallería de don Pedro de Almeyda, de quartel en essa vila, es preciso atender a·la conservación de soldados y cavallos, y faltando estos de la diaria subsistencia, en conformidad
de la del año passado, que subministraron los pueblos, de que se tiene dispuesta la
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satisfación y dará dende luego la ciudad la mitad; será del servicio del rey que vuestras
mercedes corran en assistir a·los que tienen de quartel con pan y cevada, que cobrando
recibos del comandante, presentados //1v// estos en la proveencia general, se satisfará
su valor de·la cantidad que perteneziere a vuestra merced por razón del donativo; y lo
que excediere se suplirá con dinero efectivo, en cuyo cumplimiento no pongo la menor
duda siendo vuestra merced tan amantes del servicio de su magestad, la Divina guarde
a vuestras mercedes muchos años. Barcelona, primero noviembre de 1708. Besa la mano
de vuestra señoría su más servidor. Don Ramon de Vilana Perlas. Señores jurados de
la villa de Tarrassa.»
ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 13, 01-11-1708, f.1r-v.

D’on ve aquest malalt? (02-04-1710)

Amb una economia tan delicada, els plets entre poblacions eren el pa de cada dia.
Qualsevol despesa addicional provocada per forasters era motiu d’una anàlisi i judici exhaustiu. El dia dos d’abril de 1710 el consell general de la vila resolia enviar els administradors de la vila de Terrassa a Barcelona perquè el regent del rei intervingués en el
conflicte que tenien la vila d’Olesa i Terrassa. El problema venia perquè els d’Olesa havien
deixat un malalt a l’hospital situat a la plaça Vella, aleshores anomenada plaça Major, i
no havien pagat les despeses. A conseqüència d’això, els consellers terrassencs decidiren
engarjolar dos enviats i un síndic d’Olesa fins que no efectuessin el pagament. A més a
més, decidiren apujar el preu del gel, d’aquesta manera obtindrien una suma de cinquanta
lliures que ajudarien a tapar forats.
«//361v// Die mercurii II mensis apprillis MDCCX.

Convocat lo concell general de la universitat de [Tarrassa]: Joseph Mas, Cosme Suris,
Joseph Poal, concellers. Pere Boada, clav[ari], Pau Busquets, […] //362r// Joseph Guitart,
Valentí Busquets, Joseph Bugunyà, Jacintho Arch, Francesch Poal, Jaume Llach, Francesch Martí, Magí Moner y Coll, Francisco Vives, Joan Postius, Joseph Samaranch, Jaume Figueres y Rovira.

Omnes de concilio generali qui a més veus han resolt que los honorables concellers
supliquen als administradors del hospital de la present vila sien servits hanar a Barcelona
per interposar algun medi ab lo senyor regent, per sossegar la pretenció tenen los jurats
de la vila de Olesa, en què la present universitat los pague lo gasto ocasionà lo haver los
honorables concellers de la present vila, de orde del concell, detingut dos hòmens y la
cavalcadura de lo síndich de Olesa, perquè havian d(e)xat un malalt aportaren de Olesa,
fins haguessen pagat lo gasto ocasionaria dit malalt. Y no podent dits administradors
sossegar dita pretenció, se prosseguesca la causa vol intentar dita universitat de Olesa.
Ítem a més veus han resolt que los honorables concellers se pugan valer dels arrendaments de dita universitat, ètiam que sien consignats a qualsevols persones.
Ítem han resolt, que en la petició ha fet lo arrendatari de la neu de poder vèndrer la
neu que compraran los forasters a més preu que als naturals de la vila, se li concedesca
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la puga vèndrer a sis diners la lliura als forasters, com dit arrendatari bastrega lo preu; y
axí matex ne dóne fins a 50 lliures de preu o aquella quantitat més que podran ajustar los
honorables concellers dexant-ho a sa bona direcció.»

ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça,
1678-1715. f. 361v-362r.

Els consellers van deixant les seves cadires (22-10-1710)

En tota guerra, i més quan tot s’anava complicant, molts veïns i representants dels
consells municipals decidien canviar d’aires. D’aquesta manera, allunyant-se del seu lloc
originari, es perdia la pista del seu passat i les seves implicacions al llarg de la guerra. Com
també s’estalviaven, si no estaven d’acord, de quedar malament amb els consellers que es
mantenien fidels a la causa que es defensava aferrissadament. El vint-i-tres d’octubre de
1710, enmig d’una Catalunya molt necessitada i escanyada per l’exèrcit borbònic, el batlle i el consell ordinari decidiren citar judicialment els consellers absents per esclarir els
motius de la seva absència. Era un tràmit recurrent en aquest tipus de situacions en molts
municipis catalans, sense el qual no es podia passar a excloure els consellers absents del
consell de la universitat per haver abandonat les seves obligacions.
«//368v// Die jovis XXIII octobris MDCCX.

Convocat lo concell ordinari: Joseph Mas, Cosme Suris, Joseph Poal, concellers. Pere
Boada, clavari, Pere Poal, Pau Busquets, Joseph Ubach, Joseph Bogunyà, Joseph Arch,
Francesch Poal, Joan Rovira y Figueres, Francesch Pont, Francesch Martí, Miquel Bellver,
Anthoni Comelles.
Omnes de concilio ordinario qui unànimes han resolt, que per quant lo honorable batlle
de la present vila y terme ha donat orde y llicència per fer citar y convenir en sa cúria als
honorables concellers de la present vila, passant a primera, segona y tercera citació en penas, los quals no estan a sa jurisdicció, per·sò han resolt que dits honorables concellers no
comparegan devant dit batlle, ans bé lo requesten que se abstinga de semblants molèstias
per no estar dits ho[norables] [con]cellers subjectes a dit batlle.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 368r.

No només s’han de mantenir els soldats (29-06-1711)

Amb la guerra molt avançada, amb un exèrcit borbònic cada cop més ben assentat a la
Corona d’Aragó - pensem que el 1707 València i Aragó ja havien caigut-, els terrassencs
van haver de donar palla i farratge per al manteniment de la cavalleria catalana, en tinguessin o no. Això volia dir, que la gent que en tenia deixava de tenir-ne per a mantenir el
poc bestiar del qual disposaven, i la gent que no en tenia havia d’empenyorar-se per a comprar-ne. L’esforç dels vilatans estava arribant a límits que no s’haurien pensat l’any 1705.
«//380r// Die 29 junii 1711.

Convocat lo concell general de la vila de Tarrassa: Pere Ramoneda, doctor Salvador
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Verdeguer, Miquel Bellver, concellers. Pere Boada, Joseph Poal, Antoni Comelles, Jauma
Rovira, Joan Samaranch, Joan Rovira y Figueres, Francesch Poal, Isidro Roca, Francesch
Ramoneda, Valentí Busquets, Joseph Samaranch, Pau Busquets, Francisco Amat, Jaume
Llach, Francesch Martí, Magí Coll, Joseph Miquel Invers, Matheu Barceló, Joseph Galí,
Francisco Vives, Emanuel Domingo, Jaume Barba, Joan Postius.
Omnes de concilio generali universitatis dictae villae Tarratiae qui unànimes y conformes
han resolt que tots los particulars de la present vila hagen de donar palla als cavalls allotjats en la present vila, tant los que ne tindran com los que no ne tendran. Y juntament
hagen de donar ferratge tots los particulars, tant los que ne tindran com no ne tindran, y
que la vila prenga de tots los particulars de la present vila que tindran palla de sinch en
sinch [gar]beras, un quintar de palla pagant-lo a rahó 7 sous lo quintar.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 380r.

Què hi fas per Hostalric? (11-10-1711)

Les fortificacions d’enclavaments estratègics del Principat encara no conquerits pels
borbons esdevenien vitals per al manteniment del país en la causa de l’arxiduc. D’aquesta
manera, una Terrassa exhausta, tal com diuen els mateixos consellers, va haver d’enviar
quatre homes pagats per la vila a Hostalric per a fortificar la vila selvatana. Altre cop per
a fer-ho necessitaren fer una nova recaptació extraordinària entre els veïns.
«//383v// Die dominicae XI mensis octobris MDCCXI.

Convocat lo concell general: Pere Ramoneda, doctor Salvador Verdeguer, Miquel
Bellver, concellers. Pere Boada, clavari, Joseph Mas, Cosme Suris, Joan Figueres, Francesch Pont, Francesch Santfeliu, Francesch Ramon[eda], Valentí Busqu[ets], Joan Cahís,
Pau Bus[quets], F[…], //384r// Magí Moner, Francesch Martí, Joseph Galí, Joan Postius,
Isidro Roca, Emanuel Domingo, Martí Torrella.
Omnes de concilio generali universitatis dictae villae Tarratiae qui a més veus han deliberat vajan quatre terrallons a treballar a las fortificacions de Hostalrich, puix la present
universitat acossada dels molts treballs y pochs havers té, no pot fer més, no obstant lo
crescut número que·n demana lo senyor doctor Rafel Llampilles, jutge de la Règia Cort. Y
que per pagar estos quatre sien fetes tres mesades de tall y se hajan de cobrar los ròssechs
de las demés talles fins assí fetes. (…)»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 383v-384r.

Algú haurà de pagar tot això. Un oficial portuguès a Terrassa (08-12-1711)

Un conflicte recurrent entre municipi i veïns eren les obligacions d’allotjar oficials
i soldats de l’exèrcit en les cases dels particulars. El terrassenc Josep Mas pretenia que
el consell de la vila li pagués les despeses ocasionades per un oficial portuguès allotjat a
casa seva. Ben al contrari dels interessos de Mas, el consell deliberà que no se li devia res.
Tothom havia de contribuir i estava contribuint als allotjaments i no es podia fer cap tipus
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d’excepció. Per a reblar el clau, el consell decidí que Mas pagués la palla que la universitat
havia aportat per al manteniment del cavall de l’oficial, que en principi hauria d’haver anat
a càrrec del vilatà.
«//387v// Die VIII desembris MDCCXI.

Convocat: Mariano Ubach, Josep Rovira, Joseph Samaranch, concellers. //388r// Pere
Boada, clavari, Pere Ramoneda, doctor Salvador Verdeguer, Miquel Bellver, Anthoni Comelles, Francisco Amat, Joseph Poal, Pau Busquets, Joan Cahís, Francesch Ramoneda,
Joan Figueres, Isidro Roca, Francesch Pont, Joan Samaranch, Joseph Invers, Francesch
Poal, Francesch Martí, Francesch Santfeliu, Francesch Vives, Jaume Barba, Joseph Galí,
Emanuel Domingo.
Omnes de concilio generali qui a més veus han resolt que, de la pretenció té lo senyor
Joseph Mas perquè la present universitat li pague lo gasto féu en sa casa un oficial portuguès, no li sie pagat ni feta pòlissa \per haver los demés particulars pagats semblant [...
gas]to/, ans bé que ell pague a la present universitat lo valor de la palla que los senyors
concellers li feren portar en sa casa.»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 387v-388r.

Més cavalls que persones (09-12-1711)

El desembre de 1711 la universitat decidí enviar a Barcelona un emisari per tal que
les autoritats del Principat alleugerissin la quota de Terrassa a la guerra. La presència de
quatre-cents cavalls a la vila era una càrrega impossible de mantenir regularment, i més
quan cada cavall tenia un soldat assignat, que també tenia les seves necessitats i que sovint
topaven amb les necessitats dels naturals.
«//388v// Die IX mensis desembris MDCCXI.

[Convo]cats los concells de las universitats de la vila de Tarrassa y [forana de Tarrassa]: […] concellers […] Pere Casablanca, Joseph Samaranch. //388v// Pere Boada, clavari, Pere Ramoneda, Joan Baptista Parellada, doctor Salvador Verdeguer, Joan Figueres,
Joseph Poal, Francisco Guitart, Joseph Ubach, Miquel Bellver, Isidro Roca, Francesch
Ramoneda, Jaume Anglada, Barthomeu Domènech, Miquel Poal, Joan Aurell, Pau Busquets, Francesch Poal, Joseph Pous y Casanoves, Jaume Llach, Francisco Vives, Joseph
Galí, Joan Samaranch, Emanuel Domingo, Francisco Amat, Cosme Suris.
Omnes de concilio dictarum universitatum qui a més veus han deliberat que trobant-se
com se troban en la present vila y terme passats de 400 cavalls, lo que és cosa pesadíssima
e insufrible que no és possible aguantar tant gasto, que per·sò sie enviada una persona en
Barcelona per poder alcansar algun alívio per las ditas universitats.»

ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça, 16781715. f. 388r-v.
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De quan els holandesos tornaven al seu país (12-03-1713)

En el primer document que es presenta sota aquest títol, el consell deliberà el mes de
març de 1713 sobre si calia continuar pagant les tropes holandeses que hi havia a la vila
més enllà del tres de febrer d’aquell mateix any. Les paus signades entre les Províncies
Unides (actuals Països Baixos) i la corona castellana, així com amb d’altres països aliats
com Anglaterra, posava en estat d’alerta les poblacions que no sabien si era necessari, o
legal, el manteniment d’aquestes tropes, tenint en compte que els de la seva nació ja no
estaven en guerra. Catalunya quedava des d’aleshores sola davant l’exèrcit borbònic. En el
segon document, els consellers continuaven tractant el tema del pagament de les tropes
holandeses, decidint que si s’havien signat les paus tan sols es pagaria fins al dia de la signatura; si no fos el cas, es continuaria pagant. És una mostra de l’aïllament de les viles del
coneixement sobre la política internacional del moment. A més a més, deliberaven pagar
les despeses ocasionades pel coronel holandès Schippenbach a la casa de Josep Bogunyà,
establert dins de la vila.
«//409r// Die dominica XII martii MDCCXIII.

Convocat lo concell general: [Francesch] Pont, [ Joan Cahís], concellers. […] Joseph
Rovira, //409v// Joseph Samaranch, Pere Boada, Pere Poal, Francisco Amat, Cosme Suris, Joseph Poal, Francesch Poal, Joseph Miquel Invers, Joseph Pi y Sunyer, Magí Moner,
Joseph Parés, Martí Torrella, Joan Rovira y Figueres, Joseph Mas, Anthoni Comelles,
doctor Salvador Verdeguer, Francesch Ramoneda, Joseph Arch, Miquel Bellver, Matheu
Barceló, Francesch Martí, Jaume Llach, Joseph Galí, Joan Postius, Joan Samaranch.
Omnes de concilio generali qui a més veus per quant se té notícia que la potència de
Olanda se hauria apartat de la Lliga, havent firmat las Paus Generals lo die 3 de febrer passat \en/ (…) y l[a] present vila y terme hi haja tropas olandesas allotjadas, tenint aj [ust] fet
ab lo coronel de donar-li 2 lliures, 2 sous per die, perquè han [...] que vaja lo síndich o altre
persona de la present universitat, junt ab lo síndich de la universitat forana, en Barcelona
a consultar [si] ditas universitats hauran de pagar dit ajust des del die [del] quartel fins dit
die 3 febrer o si no se haurà de pag[ar, o hau]rà de continuar en donar palla.
Et honorabilis gerens vicesbaiuli praedictae det[erminavit]. Testes sunt Franciscus Mar[…].»
«//410r// Die jovis XVI mensis martii MDCCXIII.

Convocat lo concell general: Francesch Pont, Joan Cahís, concellers. Miquel Bellver,
Joseph Rovira, Pere Boada, Jaume Barba, Joan Vinyals, Matheu Barceló, Joseph Miquel
Invers, Joseph Galí, Francesch Santfeliu, Francesch Poal, Francisco Amat, Joseph Poal,
Jaume Llach, doctor Salvador Verdeguer, Joan Samaranch, Anthoni Comelles, Pere Poal,
Cosme Suris, Magí Moner, Francesch Ramoneda, Francesch Martí.
Omnes de concilio generali dictae universitatis qui unànimes deliberarunt que se responga
al senyor coronel Schippenbach contenint, que si los estats de Olanda se han apartat de la
Lliga, pagaran lo ajust fins lo die se·n apartaren; y no havent-se apartat que·s continuarà
lo ajust fet durant lo quartel.
Ítem, a més veus han resolt que sie pagat a Joseph Bogunyà tots los dies ha tingut
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en sa casa lo senyor coronel y no més, conforme lo ajust tenia fet, y que los dies ha estat
fora dit coronel no se li pague [...] suposat ha tingut lo benefici dels fems y ha quedat
libre de quartel. (…)»
ACVOC. AHT. Universitat de Terrassa. Llibre de resolutions de concell de la vila de Tarraça,
1678-1715. f. 409v-410r.

Un segrest sonat a les portes del setembre de 1713 (02-08-1713)

El nou de juliol de 1713 la Junta de Braços del Principat decidí proclamar la reistència
fins a la fi enfront de Felip V. Aquest fet fou provocat per la sobtada retirada dels aliats de
Catalunya, que la deixaven sola en la defensa del territori. Per aquells que no volguessin seguir les directrius de les juntes hi havia preparades un seguit de penes, així com també se’ls
privaria d’exercir cap càrrec a qualsevol institució catalana. Aquest fou el cas dels germans
Josep i Antoni Bru, els quals deixaren Barcelona i desertaren per anar al mas que tenien a
Terrassa. En aquest context, els germans Bru van ser assenyalats per les autoritats i s’ordenà
anar-los a segrestar per tornar-los a Barcelona. Juntament amb ells, es trobava el seu procurador, Pau Busquets, també conseller segon de la vila, que també va ser segrestat. Només
l’actuació de les autoritats terrassenques, amb el batlle i consellers, va aconseguir que els
Bru poguessin retornar a casa seva, això sí, previ pagament d’una bona suma de diners.

El document que es pot llegir a continuació mostra el testimoni de diversos terrassencs que van haver d’actuar en el judici que es va efectuar després de la guerra, l’any 1716,
per a castigar els autors del segrest.
«//1r// Die sabati 15 februarii 1716.

Lo reverent Pere Viloca, prevere y vicari perpètuo de la iglésia col·legiata de Tarrassa,
Miquel Boada, prevere, \y Pau Ros, organista,/ en dita iglésia residents, medio juramento
per ells prestat, instats y requerits de Joan Cahís, oller de dita vila, me refereixen:

Que lo die 2 de agost del any 1713, trobant-se ells dits referints \en companya de Joan
Cahís, oller a la present vila de Tarrassa, aleshoras conseller en orde tercer de la universitat
de la present vila de Tarrassa,/ en terras de la heretat ý posseheix don Joseph Bru y Móra,
en Barcelona populat, \situada/ dins los límits de la present vila y a·la vora de una riba que
dóna al torrent dit de Paradís, assentat(s) prenent la fresca, ja tart que seria próxim la de
posta de sol, que distaria dit puesto de la torra d·en Bru uns cent sinquanta passos. Y se
recordan molt bé que estant axí asentats en dit puesto, veren \hanar/ devers dita torre de
Bru set o vuyt hòmens ab armas, que dos voltaren la casa per darrera, y los demés se encaminaren al devant dita cassa. \Ells, dits referints,/ y suspitant que dits hòmens axí armats
no hanaven ocasionats per fer alguna maldat, casi al mateix temps ohïren \ells, dits referints,/ crits o llantos; \y luego/ acercant-se als dits crits veran que los dits hòmens armats,
exint devers la hera de dita torra de Bru, y encaminant-se al detràs de aquella, aportaven
y tenian presos al dit don Joseph //1v// Bosch, Gerònim Savall, Ramon Fornosa, doctor
Joan Calsada, y los demés continuats en lo codern entregat consta de sa procura en poder
del senyor Asbert, [notari] de Sabadell, als 11 del corrent. (…)»
ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 36, 15-02-1716, f.1r-v
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La caiguda de Terrassa de 1713 en primera persona (03/04-09-1713)

El manuscrit que teniu a continuació fou escrit pel pare Miquel Garriga, guardià del
convent de Sant Francesc de Terrassa, que relatà els fets de la nit del tres al quatre de
setembre de 1713 per deixar-ne constància per a les generacions futures. Les memòries
escrites són quelcom típic de l’època moderna, i quin millor exemple que el del pare
Garriga. La seva lectura, en primera persona, ens porta directament a una petita població
com Terrassa, esporuguida i cansada per la guerra, que esperava els soldats que venien a
castigar-la pel seu suport a l’arxiduc. En ella podreu trobar fets inesborrables que deixaren
la vila de Terrassa devastada i la gent amb la moral sota mínims, un bon exemple n’és la
descripció de l’estat d’ànim de Pere Fizes.
La còpia que ens ha arribat és de la llibreta de notes del terrassenc Anton Rodó de
l’any 1843, que gràcies a la transcripció que féu del text de Garriga, ens ha permès conservar aquest magnífic relat del segle XVIII. La importància donada des de la seva publicació
per part de Josep Ventalló i Vintró el 1879, ha fet girar el discurs històric de la guerra a
Terrassa a l’entorn d’aquest relat. Per sort, de mica en mica les novetats historiogràfiques
amplien el coneixement de la guerra, que no es pot circumscriure només a la tràgica nit
del tres al quatre de setembre de 1713.
«//7r// Ad perpetuam rei memoriam.

Habent arribat lo exsèrsit dels castellans y francesos tots junts debant de Barcelona
en número de alguns vint mil hòmens lo dia de Sant Jaume, 25 de juriol del any 1713,
per ocupar aquella ciutat segons lo tractat de Utrech, incistín lo qual y habent evacuat
esta província los alemanys ab son general y virrey Guidoalbo Estramberg, se habian de
entregar totes las fortalesas als castellans com se entregaren Tarragona y Hostalrich per
los alemanys. No volent estos entregar ditas fortalezas als catalans, que per ordre de la
Diputació y Braços de Cataluña, protestaren la evacuació y determinaren de defensar-se
perquè se dèia no volian confirmar los pri- //7v// vilegis de Catalunya. No habent esta vila
de Terrasa volgut prestar la obediència als dits castellans, dels quals era general lo duch de
Pòpuli y señalat per Virrey de Cataluñya, contra lo vot y parer del pare guardià de aquest
convent que era lo pare Miquel Garriga, predicador, habèn-lo cridat a concell algunes
vegades y habèn-los persuadit prestasen la obediència que en això no podian pèrdrer cosa.
Y ells, fent lo sort a estos consells, per últim lo die de 2 de setembre fou determinat lo
prestar la obediència, va anar a prestar-la lo dit guardià ab lo jurat menor, que era Joan
Caíz, terriser. Anaren en lo exsèrsit, prestaren la obediència, se’n tornà lo guardià, quedant
detingut en lo camp lo conseller per ordre del duch.
Lo dia 3 del mateix mes y any, troban-se en esta vila de Terrasa una partida de caballeria y infanteria, tropas de la província, las quals per mar habian eixit de Barcelona,
de las quals era com a cabo lo excelentíssim diputat militar tal Berenguer y general don
Rafael Nabot, saberan estos que baixaba de Manresa y en son seguiment un destacament
de caballeria y infanteria de //8r// alguns cuatre mil hòmens castellans y francesos, dels
quals era general don Feliciano de Bracamont, gallego, antes Puto. Anaren las tropas de la
província a disputar-los lo par en Collcardús, però no fou posible perquè prengueren un
home habitant en esta vila, lo qual los descubrí moltas cosas y los guià per altre camí que
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fou per la montaña, y hisqueren cerca de casa d’en Margarit de Matasoleya. Las tropas de
la província se retiraren y lo destacament passà sens altre contraste que ab las escopetades,
havèn-los mort los de la província alguns cuaranta soldats y ferits més sinquanta.

Lo destacament vingué en esta villa y arrivant cerca la riera, alguns fadrins y altre gent
jove, pensant eran voluntaris que venian ha robar la vila, de la qual casi totom habia fugit
- eran vuit horas de la nit poch més o menos-, los envidaren una càrrega de escopetadas;
y se posaren a fugir uns al convent, de haont lo pare guardià - que habia cosa de una hora
que habia arribat de prestar la obediència-, los féu marchar luego saltant par las parets
del //8v// hort. Los francesos y castellans los seguien a escopetades y matavan a quants
encontraven. Alguns se habian quedat en la vila dels paysans y sentint lo rumor fugiren, y
tant de uns com de altres los que donaren en mans dels enemichs foran morts o mal ferits.
Los morts foren vint-y-dos, poch més o menos; los nafrats alguns deu o dotse. Arribaren
los enemichs al convent y fou forsós que lo pare guardià los agué de obrir la porta perquè
no la derrocasen, dient volian regonèixer lo convent si habia voluntaris - aixís anomenavent als que prenian las armas en defensa de la pàtria -. Entraren dins lo convent sols
alguns sis o set soldats micalets de Fransa, regoneixeren part del convent, no feren deman
algun y lo pare guardià los va guiar dret a la porteria y los tragué fora y tancà la porta sens
altre dany, lo que fou miraculós. Y luego lo pare guardià, prenent lo paper que li habian
donat en lo exsèrcit, en fe de què habian prestada la obediència, acompanat de fra Joseph
Cuiner, llech, hisqué del convent y als xiprés se trobà circuits de soldats franse- //9r// sos,
castellans, catalans y altres nacions amenasant ab las armas en las mans lo llevar-li la vida.
Y per un bon home català fou guiat -mediants busil·lis- a la presència del balle de Verges
o d’en Pou de Jafre, que tot és un, lo qual era coronel del regiment de micalets de Fransa.
Y habent-se fets coneguts per ser lo guardià fill de la Bisbal, lo dit coronel va acompañar
al guardià a la presència del general del destacament, lo qual no habia entrat encara en la
vila. Y posat en sa presència me va tractar de traïdor y altres baldons a mi y a tots los de
esta vila de Tarrasa. Aquí parlo en pròpia persona, jo·l vaig mitigar y li entreguí lo paper de
la obediència, y habèn-lo fet llegir me·l entregà, y donant-me ordre que no·m apartàs de
son costat va pujar a caball y ab molts altres cabos entraren dins la vila. Jo baix aposentar
los cabos en las millors casas perquè en esta hora, que serian cerca de las nou de la nit, no·y
habia ningun paysà en la vila. Quant entraben en dita vila pareixia un //9v// judici perquè
los soldats derrocaban las portas de las casas y comensaban a posar foch ab algunas. La
primera cosa que baix fer fou demanar quatre soldats per salvaguarda de la yglésia de la
vila, als quals vaig donar dos dobles quan se·n anaren guardaren la porta. Però a la nit entraren en dita yglésia per un forat que·y habia sobre la capella del Sant Cristo. Se diu que
foren guiats per un o dos paysans de la mateixa vila, los quals anaben ab ells ja acomboyats
y robaren de la yglésia moltas cosas del que estaba retirat en dita yglésia. Jo baix ser avisat
lo endemà al matí per uns francesos y ab lo pare Pere Llaurador alcansàrem del general
lo posar dos paysans de la mateixa vila - dels que nosaltres habíam emparats- din(s) la
yglésia ab ordre que no obrisen la porta fins que jo mateix los digués que obrisen, y aixís
se executà y lo convent feia la vida als paysans y salvasguardas.
Lo general se aposentà en lo palau y jo, sempre a son costat, vaig fer retirar a don Pere
Fises, que estaba més mort que viu de espant. Aquí baix //10r// patir molt perquè sem-
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pre me estaba demanant lo general, - hara candelas de seu, hara gallinas, cansalada, neu,
etcètera, etcètera.- Jo·l vaix assistir de tot y no sé com, a las dos horas de la matinada del
dilluns dia 4 de setembre, habent acabat de sopar lo general y demés cabos, li vaix demanar una salvaguarda per lo convent, me la concedí. Y per no tenir notícia què se habia fet
lo senyor síndich, lo qual és lo doctor Francisco Farrés, lo qual sabia jo que per haber-se
quedat en la vila lo habian robat, despullat y pateguejat, junt ab la salvaguarda y ab lo pare
Pere Llaurador y fra Francesch Casanovas, corista, vaix anar a casa del senyor síndich. Y
troban-lo en mans de aquells verdugos tot despullat, acompañat del escultor y un fadrí,
lo(s) vaix portar al convent tots despullats en pèl. Y per lo camí vàrem trobar al jove pres
també despullat y nafrat, y tot(s) varan portar al convent lo dematí.
A punta de dia me envià a buscar lo general y al eixir del convent vaig vèurer que cremaban la vila. Me agenollí als peus del general moltas vegadas perquè no cremàs la vila,
y la resposta fou que tot //10v// se habia de cremar y lo convent habia de ser sequexat, y
també la iglésia de la vila. Jo tot desatinat ab llàgrimas y empaño del coronel Pou de Jafra,
vaix selvar que no fos sequeixat ni iglésia ni convent. Lo foch del dilluns lo atacàrem com
puguérem, però a la tarde plogué ab gran abundància y se va apagar lo foch. Lo dimars
dia sinch tornaren a enséndrer foch en algunas, ab tot se posà foch en algunes cent y
cuatre cases de la(s) quals lo dany considerable fou en la meitat. Del convent ni iglésia de
la vila no robaren, sinó de la iglésia de la vila algunes sexanta quarteras de gra y alguns
sinquante llansols, tot lo qual en ma presència se tragué de dita iglésia lo gra pels caballs,
y los llansols per lo hospital dels malalts y nafrats. Del convent se·n portaren, per haber·i
més blat recullit, algunas 500 quarteras y més que menos entre blat y altres grans, y vuyt
o deu llansols per lo mateix efecte.

Lo dit destacament estigué aquí fins lo dimecres dematí. Lo dilluns a la tarde vaig
fer enterrar los morts, uns en lo hospital //11r// altres en lo cementiri de la vila. Altres,
que són tres, en la tomba de la capella de Santa Elisabet en lo convent. Durant estos dias
tragueren lo combregà de la iglésia de la vila dos vegades, y qui·l portaba era lo pare Pere
Llaurador y fra Vicents Terrats portava la bandera. Los morts tots los va recullir lo dit
pare Pere Llaurador ab un novici y un corista. Lo dimecres dematí quant se·n anaren los
soldats, vaig saber que habien saquejada la iglésia de San Pere, de la qual jo no·m vaig
poder cuydar per estar ab tanta tribulació. La cual iglésia fou saquejada fins a·rrobar la
custòdia ab lo Santísim Sagrament del altar que per sempre sia alabat. Los salvaguardas
que baix tenir al convent costaren nou rals de vuyt.
Tot lo qual per haber pasat en veritat y moltas altres cosas, que seria llarch de dir, hu
escrich per memòria y perquè tal vegada, tems a venir, servesca de llum y guia per altres
casos, que si jo podia tornar·i de altra manera me guiaria, encara que de eixa ne //11v//
vaig eixir sens considerable dany. Fra Miquel Garriga, predicador y guardià de dit convent.
Me descuydava per cosa digna de memòria que en los tres dies que estigué lo sobredit
destacament en esta vila de Terrasa teníam en lo convent cent personas, poch més o menos, la major part dones, y casi totom menjaba del sustento de la comunitat, alomenos pa
y vi y moltas també vianda. Y sense fer pastar ni tenir altre provisió de pa que la almoyna
acostumada, va vastar lo pa totom fins lo dijous, que féram pastar y encara teniam vuyt
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pans; cosa que·ns causà admiració que naturalment era impossible que per tanta gent
duràs o abastàs lo pa sols ni per dos dias. Siam bons, etcètera.
Lo sobre escrit fra Miquel Garriga, guardià.»

ACVOC. AHT. Col·legiata del Sant Esperit. Llibreta de notas curiosas de Anton Rodó y Martínez,
tretas de altre llibreta que li deixà un amich, 1843, f.7r -11r, 16/1.

Un testimoni per al record. Els morts de 1713

Un document que els últims anys ha estat recorrent en els diaris de la ciutat és la nota
del llibre d’òbits o defuncions, de l’aleshores parròquia del Sant Esperit, de la nit del tres
al quatre de setembre de 1713. Aquest text no és inèdit, però s’ha cregut imprescindible
la seva transcripció per al lector terrassenc. Amb anterioritat només Salvador Cardús i
Daniel Muntañà l’havien transcrit, però mai íntegrament.
A la nota anterior a la relació de difunts en el fatídic encontre es parla que el destacament militar castellà arribà a Terrassa després de castigar Manresa. En el llistat es
veuen representants de diversos oficis i grups socials, per la qual cosa es pot afirmar que
la defensa de Terrassa fou una tasca col·lectiva, d’interès d’una gran majoria, que no volia
més que mantenir el sistema polític que fins aquells moments els regia.

«//7r// Nota. Fins aquí són los òbits se encontràran cremats del llibre se continuava
en dita vicaria, que no obstant lo aver-los recondits dins una gruta y aver-la aparedada.
Vingué lo dia tres de setembra del any 1713, dia infeliz y desgraciat per dita vila, puix en
la nit arribà lo destacament de don Feliciano Bracamonte, que·s componia de quatre a
sinch mil hòmens, avent ja cremat la ciutat de Manrresa, a·hont cremaren 105 casas de
dita vila, la saquexaren y, lo que és de major sentiment, que robaren las isglésias de Sant
Pere, a·hont no fou segur lo Santíssim, suposat robaren lo Globo sens aparèxer las formas
consegradas. Y en la vila mataren las personas següents:

Primo, abstulit Francesch Janer, fuster; ítem, Pere Ramoneda, oller; ítem, Sebastià
Forment, oller; ítem, abstulit Pau Bufí, texidor de lli; ítem, altre Pau Bufí, fill del sobredit,
també texidor de lli; ítem, abstulit Josep Bastart, jove adroguer, fill de Joseph Bastart,
també candaler de cera, y de Madrona Matas, cònjuges; ítem, Valentí Trullàs, pagès; //7v//
ítem, Jaume Prasega, texidor de llana; ítem, Francisco Montaner, jove cirurgià; ítem, Pere
Joan Font, pagès; ítem, Martí Font, pagès; ítem, Joseph Gorina, assehonador; ítem, Antoni Gall, pagès; ítem, Joseph Oliu, pagès; ítem, Jaume Bugunyà, fill de Joseph Bugunyà;
ítem, Joan Vidal, pagès; ítem, un minyó de Antoni Sevall de alguns vuit anys.
Los quals tots eran de dita vila y moriren la nit en què dit destacament arribà, que·s
pot comprèndrer las insolèncias farian.»
Arxiu Parroquial del St. Esperit. Llibre d’òbits, 1702-1745, f.7r-v.

...pasarán las tropas a castigarles rigurossamente (06-04-1714)

La fi de la guerra a Terrassa no arribà amb l’atac de la nit del tres al quatre de setembre
de 1713. Set mesos després, durant el setge de Barcelona, Terrassa, com a vila conquerida,
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havia de contribuir obligatòriament a l’abastiment de les tropes que havien de fer caure
definitivament la defensa i les institucions catalanes que romanien a la capital. Com es
pot veure a la carta del militar Diego González, els exèrcits de Felip V no amagaven les
seves males intencions en el cas que les autoritats locals catalanes no acatessin les ordres.
Així doncs, la gana de la població i els deutes de les universitats de Terrassa i Sant Pere
es veien agreujades cada cop que l’exèrcit ocupant necessitava l’abastiment que no rebia
de Madrid. Cada vila ocupada es convertia de cop i volta en un rebost gratuït per a la
campanya contra Barcelona.
«//1r// [Diego] González, brigadier de los exérzitos de su magestad, coro[nel] [del
reg]imiento de dragones de Osuna, y comandante, que se hallan en esta villa.

[A]l bayle y jurados de Terraza. Harán conduzir [en] esta villa mañana a las ocho de
el día dos mill raziones de pan. Las que vendrán con la prontitud que se pida, pues de
faltar al cumplimiento de esta horden y a la hora que se les señala, pasarán las tropas a
castigarles rrigurossamente. Dada en Savadel, a 6 de abril de 1714 a las 9 de el día. Don
Diego Gonzáles.
//1v// Orda per porta[da] de pa a Saba[dell].»

ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 26, 06-04-1714, f.1r-v.

La ciutadella, obra castellana amb finançament català (20-10-1715)

Un any després de caure Barcelona, l’onze de setembre de 1714, Terrassa es va veure
obligada a portar materials per a la construcció de la Ciutadella. La Ciutadella esdevindria símbol del poder castellà a Catalunya i principal fortificació militar per a controlar
el país. Era tot just l’inici del seu procés constructiu. D’altra banda, les amenaces eren
constants en l’administració ocupant, que encara estava en ple procés de canvi organitzatiu. Exemple d’aquest canvi progressiu n’és que la figura del veguer de Barcelona, que
signava la present carta, un any després desapareixeria per donar pas a la figura castellana
del corregidor. En aquesta carta el veguer demanava que Terrassa enviés 30 bagatges, és a
dir, a l’entorn de tres tones de materials de construcció, si entenem que un bagatge estava
compost de deu roves, i cada rova eren 10,4 quilograms.
«Lo batlle y jurats de Tarrassa tindran soldats a discreció si dimars, que contarem a
22 del corrent mes de octubre, no fan venir al traball de la Ciutadella 30 begatjes. Fet a
Barcelona, a 20 de octubre de 1715. Lo veguer de Barcelona.
Al batlle y jurats de Tarrassa.»

ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 33, 20-10-1715, f.1r-v.

Ara no li podem tornar aquests diners (07-03-1716)

Les necessitats econòmiques al llarg del conflicte per part de la vila, que havia de
contribuïr fiscalment de forma constant a la guerra, eren massa grans pels ingressos que
tenia. Si a l’actualitat els governs emeten deute públic, a l’època moderna els municipis
demanaven diners als vilatans amb més poder adquisitiu, que es beneficiaven d’un percen-
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tatge d’interès. El procés que es transcriu demostra que l’economia local estava totalment
afectada i no podia fer front als pagaments dels deutes contrets amb el pagès Anton
Escuder des de l’any 1714, any d’intens esforç militar pel setge de Barcelona. La fi de les
hostilitats bèl·liques i l’assentament del nou règim facilitaven que la gent deixés de banda
les pors i demanés el que els hi pertocava.
«//1r// Magnífich senyor.

Anton Escuder, pagès de la vila de Tarrassa, ha anticipat y pagat moltas cosas als concellers de la dita vila, que foren en los dos anys pròximpassats, a fi de subvenir las urgèncias y necessitats de dita vila y gastos que se·ls offeriren per lo manteniment de las tropas
de sa magestat, Déu lo guarde, del que ly feren las degudas pòlissas. E com los concellers
presents reussen pèndrer-ly \las ditas pòlissas,/ en compte del que deu pagar per las taxas
que van col·lectant per las ocurrèncias de dita vila, contra tota bona rahó y justícia y la
bona fe que sempre se ha tingut en dita vila de pèndrer en compte de las tallas las ditas
pòlissas, y en prejudici de la matexa vila, que esdevenín-ly una necessitat no trobarà qui la
subvinga ni ly anticipe cosa alguna. Per·çò suplica ésser manat als dits consellers presents
que accepten y prengan las pòlissas referidas en compte de las tallas que col·lectan y col·
lectaran, majorment quant no se col·lectaran per·a pagar la real contribució, que fins vuy
està ja satisfeta, y que la present sia remesa a son magnífich assessor, qui de mandatos y
demés provisions oportunas, segons estil degudament provehesca, y justícia omni meliori
modo ministre officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Ramoneda.

Comitatur magnifico Francisco Aparici, utriusque iuris doctori, Barcinonae populato,
acessore ordinario doctori honorabile baiuli qui super presentis debite provideat et iustitiam
partibus ministret.
Provissa per honorabilem Petrum Poal pro sacra, catholica et regia magestate baiulum villae et termini castri Tarratiae, diocesis Barcinonae, die 7 martii 1716. Scriba. Joannes Puig,
notarium publicum villae Tarratiae diocesis Barcinonae. Registrata dictis die et anno expediantur mandata petita cum clausula justificativa. Francisco Aparici. Vigore, et cetera.

De part del honorable \Pere Poal, per la sacra, cathòlica y real magestat/ batlle de la
vila y terme del castell de Tarrassa, e per execució de una provisió feta per lo magnífic
Francisco Aparici, en quiscun dret doctor, en Barcelona //1v// populat, acessor ordinari de
dit honorable batlle, lo die set dels correns al peu de una suplicació a dit honorable batlle,
lo mateix die donada y presentada en la causa que en la cúria de dit honorable batlle se
aportà en mà de Anthon Escuder, pagès de dita vila de una part, y los honorables concellers de la universitat de la vila de Tarrassa de part altre, féu manament, etcètera, als honorables Pere Boada, Valentí Busquets y Cosme Suris, concellers de la universitat de dita vila
de Tarrassa, que dins deu dies pròximvinents, etcètera, accepten y prengan las pòlissas que
dit Antoni Escuder té fetes per los honorables concellers de dita universitat, en compte
de las tallas que col·lectan y col·lectaran per los gastos y urgèncias de dita universitat com
ho sien per pagar la real contribució. Las quals sempre que se esdevingan haver-se’n de fer
està prompte en pagar com ha pagat fins assí, o bé, etcètera. Altrament, etcètera, la qual
se fa a instància de dit Anthon Escuder. Dada, etcètera, als 9 de setembre 1716. Scriba de
Curia. Joannes Puig, notarius publicus villae Tarratiae diocesis Barcinonae.
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Quod quidem cartellum fuit presentatum honorabilibus Petro Boada, Valentino Busquets
et Cosma Suris, conciliariis dictae universitatis villae Tarratiae et propter illorum absentiam
tradidit illarum uxoribus respective per Joannem Soler, nuntium. (…)»
ACVOC. AHT. Batllia de Terrassa. Processos judicials, 07-09-1716, 183/24, f. 1r-v.

Qui ho paga tot això? Els soldats, entre la vila i les parròquies (09-03-1716)

La guerra no deixava de banda els reiterats conflictes entre la universitat de la vila i la
universitat forana, que aglutinava Sant Pere i la resta de parròquies del terme. La carta del
superintendent José Patiño, mà dreta de Felip V a Catalunya, mostra clarament aquestes
diferències. En aquest cas la universitat forana es negava a pagar les contribucions de tot
tipus, que ambdues institucions havien de pagar a parts iguals segons un privilegi de 1562.
La vila al·legava que havia patit tot l’esforç de mantenir els soldats, ja que aquests no volien anar a les masies esparses de la universitat forana. Gran part d’ells preferien estar-se
dins del recinte emmurallat, on hi havian més serveis. La forana doncs, havia de fer front,
segons la vila, a una part de les despeses que havia esquivat involuntàriament. Aquest i
d’altres documents són exemples vius de com després de les guerres tots els conflictes
anteriors sorgeixen a la llum.
«//1r//Muy Ilustre Señor.

No obstante de los cargos reales y otros servicios que se hazen al rey nuestro señor, Dios
le guarde, deven hazerse y pagarse igualmente entre la universidad de la villa de Tarrassa y la
universidad forana, según un capítulo del privilegio que otorgó a dichas dos universidades el
excelentísimo señor capitán general del presente Principado en 9 de março de 1562, mirante
empero el beneplácito de su magestad, y como suceda muy a·menudo tramitar en dicha
villa muchos soldados, alojándose en ella y la mitad de estos, según dicho privilegio, que ha
estado y está en su observancia, deven ir en las masías de la universidad forana. Pero como
ensenya la experiencia en dichos casos, los referidos soldados no quieren ir en dichas masías,
sino quedarse todos en dicha villa, lo que redunda en grave prejuizio de aquella, porque los
jurados de dicha universidad forana se escusan siempre con razones en pagar a los jurados
de dicha villa la mitad del gasto que han echo y hazen dichos soldados, sobre que todos
los días estan dichos dos //1v// comunes en controversias, diziendo los de la forana que no
quieren sino pleytear. Y como la villa es pobre, lleva siempre la carga de todo.
Por lo que los jurados de dicha villa de Tarrassa suplican a vuestra señoría sea servido
mandar al bayle de dicha villa y término de Tarrassa, que siempre y quando venga el caso
de alojarse o transitar soldados, algunos pocos o muchos en dicha villa, que la mitad de
ellos deven ir en dichas masías; y no querrán ir, sino quedarse todos en dicha villa, pueda
dicho bayle mandar a los jurados de dicha universidad forana paguen encontinente a los
jurados de la villa, el gasto que habrán ocasionado la mitad de aquellos soldados que havían
de ir a la universidad forana, que assí lo esperan de la recta justificación de vuestra señoría.

//2v// Barzelona, y marzo 9 de 1716. Deven en el alojamiento convenir también las
universidades forales. Patiño. Muy illustre señor. 9 mars de 1716. Los jurados de la villa
de Tarrassa.»
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ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 38, 09-03-1716, f.1r-2v.

Vençuts i humiliats. La construcció de la Ciutadella (27-04-1716)

Com s’ha vist, l’any 1715 s’inicià a Barcelona la construcció de la Ciutadella que hauria
de controlar militarment Barcelona, cap i casal del Principat, fins el 1868. Un cop derruït
gran part del barri del Born per a deixar una gran esplanada entre la ciutat i la construcció
militar, les minades economies locals catalanes van haver de patir la contribució obligatòria
a l’aixecament del principal bastió de control borbònic al Principat. Terrassa no en fou una
excepció, atesa la seva proximitat i riquesa. Sabadell, Granollers, Caldes de Montbui, entre
d’altres, també van patir aquest greuge, que no acabaria fins a inicis de la dècada de 1720.
L’obligació és veu al final de la carta següent, quan el sotsveguer del Vallès diu que si es
triga gaire a executar les ordres, les autoritats hauran de fer la deguda demostració de força.
«Inseguint lo orde tinch de sa excel·lència ordeno a vostres mercès, que luego y sens
delació alguna per tot lo die dimars, que comptarem als 28 del corrent mes de abril, vagen
ab quatre carretas ab son parell de bous o mulas, quiscuna ab sas estoras, en als forns cerca
Mongat y allí carregaran de cals y la portaran a Barcelona per la fàbrica de la Siutadela;
y per tot lo die 29 me portaran veus de aver·o axecutat per·a poder·o partisipar jo a sa
excel·lència, que axí convé al reial servey. Y de la tardansa, contra de vostres mercès se farà
la deguda demostració. Déu guarde a vostres mercès. Granollés, y abril als 27 de 1716.
Geroni Puig, sosveguer del Vallès.
Al senyor batlla y jurats del terme de Tarrassa. Al batlle y jurats del terme de Tarrassa.
Tarrassa. Subbagué del Vallès.»
ACVOC. AHT. Ajuntament de Terrassa. Documents històrics, número 43, 27-04-1716, f.1r-v.

La lenta recuperació de la normalitat després de la guerra (1721)

Terrassa al final de la Guerra de Successió tenia un bon grapat de cases destruïdes o malmeses. El drama requeia perquè eren imprescindibles per a la vida dels terrassencs, tant per
ser el seu habitatge com perquè en molts baixos hi havia els tallers dels menestrals. Aquest
document fragmentari ens mostra el procés de reconstrucció progressiva de la vila durant la
primera dècada de postguerra. Anton Comelles, després de reiterades obres a les seves dues
finques del carrer de Sant Pere sense que donessin els resultats esperats, apostà per demanar
una permís d’obres al batlle de Terrassa. Aquestes obres, de més envergadura, havien de posar
fi als maldecaps que suposava el mal estat de la casa i del taller del sastre Comelles. Amb la
lectura de la instància del sastre, el lector copsarà la tramitació administrativa de la primera
meitat del segle XVIII i les peculiaritats de la vida quotidiana a l’època de l’Antic Règim.
«//1r// Magnífich senyor.

Anton Comelles, sastre de la present vila de Tarrasa, per sos certs y llegítims títols, té y
posseheix en dita vila y en lo carrer dit de Sant Pere unas casas, que antes foren dirruïdas,
las quals per sa rehedificació y còmmoda habitació, a·més de differents obras que se han
fet en ellas, encara ne necessitan de moltas més. Y per·a què en tot temps conste del estat
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en què se trobavan y vuy se troban ditas casas, y de las obras que se han fetas en ellas, com
y també de las que en las mateixas casas se han de fer indispensablement per sa habitació y
del valor y estimació de las obras fetas y fehedoras, per tant, suplica sien per vostra merced
nomenats ex officio dos mestres de casas y dos fusters, als quals sien despachats mandatos
per·a què mediant jurament digan y relació fassen de las cosas següents:

1. Primerament, digan si saben si en lo dia tres de setembre mil set-cents y tretse
en la crema de moltas y differents casas feren en la present vila tropas del rey
nostre senyor, que Déu guarde, comandades per lo senyor don Feliciano de Bracamonte, entre altres, foren cremades y totalment derruïdas las que Antoni Comelles, sastre, tenia y possehïa en lo carrer de Sant Pere, y //1v// dient si individuen
la rahó de sciència, com ho saben.

2. Ítem, miren, veien y regoneguen, y mediant jurament relació fassan, quals obras
així tocant al ofici de mestre de casas, com de fuster, se han fet en ditas casas des
de dit dia tres de setembre mil set-cents y tretse en què foren cremades, fins lo dia
present, expressant-las ab tota individuació, com y los recaptes se han empleat per
ellas, y lo valor y estimació de ditas cosas fetas.

3. Ítem, vejan y regonegan, y mediant jurament relació fassan, si·las ditas casas han
quedat maltractadas en las quantitats expressaran dits mestres de casas y fusters,
havent-se fet en ellas las obras individuadas en lo capítol antecedent.
4. Ítem, miren, vejen y regoneguen, y relació fassen, quals obras útils y necessàrias
són menester fer-se en ditas casas, així per lo tocant al offici de mestre de casas
com de fuster, per la còmoda habitació y conservació de aquellas, individuant-ho
ab tota claredat.
5. Ítem, miren, vejan, regonegan, y relació fassan, quanta quantitat de diner se haurà menester, poch més o menos, per·a fer-se y construhir-se las obras que hauran
explicat en lo capítol antecedent.

6. Ítem y finalment, miren, vejan y regonegan, y relació fassan, si las ditas casas
quederan milloradas en lo valor y estimació, que hauran dit en lo capítol antecedent ser de valor las obras fahedoras, después de fetas aquellas.

Y constant ab la referida visura del sobre expressat, ésser-li concedida llicència per·a
fer //2r// las referidas obras interpossant a ella sa autoritat y decret, y que sie declarat
acrehedor anterior y més privilegiat per lo impor de ditas obras fetas y fahedoras, a altre
qualsevol acreador pretès, y que per este effecte sie la present comesa a son magnífich
assessor, qui degudament provehesca y justície ministre omni meliori modo. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Oliva.

Recepta dictia die et anno, nominat in expertos Dominicum Reig et Franciscum Bellver,
magistros domorum, Michaelem Ubach et Franciscum Falguera, ligni fabros villae Tarratiae,
et ad id expediantur mandata oportuna iuxta stylum et viso providebitur. Joannes Aparici.»
ACVOC. AHT. Batllia de Terrassa. Processos judicials, 1721, 185/7, f. 1r-2v.
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Què se’n sap de la Guerra de Successió a Terrassa:

Poca cosa s’ha escrit del període de la Guerra de Successió a Terrassa. Cada estudi dels
que citarem, però, ha sigut el resultat d’un gran esforç de recerca i anàlisi històrica. A l’espera d’una gran recerca que abasti tots els camps d’estudi del conflicte, els interessats poden
ampliar els seus coneixements de la guerra a la ciutat a través d’aquestes publicacions:
Aragonès i Valls, Enric. “El meteorit de Terrassa (25 de desembre de 1704)”. Terme. Núm. 23 (2008). Terrassa: CEHT - AHT, p. 85-110.
Autors diversos. Història de Terrassa. Terrassa: Col·lecció Papers de la Ciutat, 1.
Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 1987.
Berenguer, Jacint. Un estudi sobre l’austriacista Francesc Busquets i Mitjans, Barcelona:
Edició propia. 2002.
Cardús i Florensa, Salvador. “Can Garrigosa”. Butlletí del Club Pirenenc de Terrassa.
Núm. 11-12. Any III (1925), p. 11-12.
Ferrer i Murillo, Marc. Canvi de poder a Terrassa. Tesina de llicenciatura. UAB,
2001. Exemplar disponible a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Arxiu Històric de
Terrassa.
Ferrer i Murillo, Marc. “El cas dels germans Bru: dos ciutadans honrats de Barcelona, segrestats a Terrassa per un escamot austriacista l’agost de 1713”. Terme. Núm. 17
(2002). Terrassa: CEHT - AHT, p. 117-137.
Hernàndez Hernàndez, Bernat. “Deute públic i elit política a Terrassa durant la
segona meitat del segle XVII”. Terme. Núm. 11 (1996). Terrassa: CEHT - AHT, P. 37-45.
Montañà i Buchaca, Daniel. Aspectes sanitaris del terme i vila de Terrassa en els segles
XVI, XVII i XVIII. Barcelona, 1987.
Solé i Sanabra, Miquel. “El marc institucional i polític de la Terrassa moderna”.
Terme. Núm. 4 (1989). Terrassa: CEHT - AHT, p. 26-42
Ventalló i Vintró, Josep. Tarrasa Antigua y Moderna: ensayo histórico. Terrassa: La
Industrial, 1879.
“Pere Brichfeus, coronel del regiment de dragons Brichfeus.” <http://www.guerradesuccessio.cat/personatges_13.html> [Consulta: 20 desembre 2010]
“Terrassa. 3, 4 i 5 de setembre de 1713”<http://www.terrassa4setembre1713.cat>
[Consulta: 20 desembre 2010]
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