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La Guerra de Successió, un episodi de la nostra història que ens ha marcat fortament la consciència col·lectiva, va ser un 
con�icte llarg i complex que va deixar un rastre aspre de destrucció i repressió per tot el país. D'aquesta guerra, en 
coneixíem �ns ara, sobretot, el setge de Barcelona, l'heroica defensa d'una ciutat que, durant catorze mesos i �ns l'Onze 
de Setembre d'ara fa 300 anys, tot i tenir-ho tot en contra, es va resistir �ns al �nal a perdre les seves llibertats.

Tanmateix, la guerra afectà molts altres indrets del país. Sense anar més lluny, afectà també - i d'una manera signi�cati-
va - el nostre poble. Tant és així que Caldes de Montbui apareix al llistat de les "Viles socarrades", la vintena de viles 
catalanes assaltades i cremades per les tropes borbòniques. En aquest llistat, nosaltres ens hi vàrem fer un lloc pels 
tràgics fets ocorreguts el 14 de gener de 1714, quan les tropes de Felip V van esbotzar la muralla i entrar a la vila per "la 
Bretxa" (el carreró que avui connecta el carrer Major amb els Corredossos de Baix), per posteriorment assassinar 
vilatans i cremar i saquejar sense escrúpols el nostre municipi.

La publicació que teniu a les mans reprodueix bona part de la informació i els materials de la magní�ca exposició "1714, 
l'Assalt de la Bretxa. La guerra de successió a Caldes de Montbui", que es pot visitar al Museu �ermàlia des del 
març i �ns a �nals de juny. La gran acollida que ha tingut aquesta exposició, així com la seva qualitat, ens han animat a 
traslladar els seus continguts a aquest llibret. D'aquesta manera, potser, l'exposició serà menys efímera i la commemora-
ció més completa.

Aquesta exposició - per la qual cal felicitar sincerament totes les persones que l'han feta possible - ha estat l'activitat 
central de la commemoració del Tricentenari al nostre municipi. Tot rescatant i divulgant uns fets �ns ara poc coneguts 
de la nostra història local, hem pretès fer la nostra contribució a la commemoració - enfortir, per tant, la nostra 
memòria col·lectiva - d'uns esdeveniments tan rellevants per al nostre país. No ho podíem passar per alt, i encara menys 
en un any, el 2014, on con�ueixen una mirada enrere, cap als fets del 1714 i la llarga derrota que els va seguir, i una 
mirada endavant, cap a un futur col·lectiu que, mitjançant les eines de la democràcia, volem fer millor. Dues mirades en 
direccions contraposades que en realitat tenen un rerefons comú: la voluntat d'un poble que, ara com fa tres-cents anys, 
vol viure lliure.

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde
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El 13 i 14 de gener del 1714 els exèrcits borbònics posaren setge a Caldes de Montbui, en el darrer any d’una dura 
guerra. La Guerra de Successió va durar deu anys, i va deixar molt delmada la població catalana, els seus pobles, viles i 
ciutats, l’economia de tot un país i va acabar amb les constitucions i institucions catalanes, de manera que es volgué 
esborrar del mapa tot el país, que quedava integrat com a part de Castella.

Durant aquella nit la Companyia de Minadors dels assetjants va obrir una mina sota aquest punt, i en l’atac del segon 
dia caigué la muralla de la vila al lloc que encara avui dia es coneix com la Bretxa. Els borbònics van entrar a l’assalt, 
cremant i obrint també les portes de Granollers i dels Jaquesos, van matar els calderins que s’havien quedat defensant 
la fugida de la resta de la població, que va marxar pel camí de Sabadell a través del barranc de la riera, van saquejar les 
cases i les van cremar, tal i com consta en una carta de l’època: y se entró la Villa, pasando â cuchillo â quantos se hallaron 
tenâzes en su defensa, logrando otros muchos la fuga por un gran barranco que hay al otro lado de la Villa, la que luego se entregó 
al saquèo, y al fuego, asta no dexar una sola casa que se reserváse de tan justo castigo.

La Guerra de Successió a Caldes de Montbui
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Una Guerra de disputa dinàstica per la Successió

En el testament nomena successor 
Felip d'Anjou. El testament no 
és acceptat per les potències 
europees, llevat de França

Felip de Borbó, duc d'Anjou. Investit rei el novembre 
del 1701 com a Felip V ( IV de Catalunya i Aragó)
  

Pretendent francès i Borbó / sentiment popular 
antifrancès (guerres i obstacles al comerç català pels 
vaixells francesos al segle XVII)
  

Tarannà centralista i uniformitzador dels borbons francesos

Dura repressió del virrei borbònic de Catalunya, 
Fernández de Velasco des del 1704

Decret de Nova Planta aplicat al País Valencià i Aragó 
des del 1707

Carles d'Habsburg, arxiduc d'Àustria. Investit rei el 
setembre del 1703 com a Carles III

Pretendent avalat per la Gran Aliança de la Haia

Promesa de respectar les constitucions, institucions, 
lleis, llibertats i privilegis catalans

Promesa de lliure comerç. Aliats poderosos a Europa 
per a Catalunya

Aquesta guerra (1701-1715) fou un con�icte bèl·lic internacional en què es dirimien els equilibris de poder entre les 
potències europees més rellevants del moment. S’hi afegí el descontentament de catalans, mallorquins, valencians i 
aragonesos, que veien perillar les seves constitucions i privilegis amb el nou rei, sumat al fort sentiment antifrancès de 
bona part de la població catalana a causa de tantes guerres amb participació francesa que s’havien desenvolupat en el 
territori català, dels obstacles al comerç d’exportació català provocats pels vaixells francesos, i a la dura repressió que 
havia exercit el virrei borbònic Fernández de Velasco sobre la classe política catalana després del 1704. El marcat caràc-
ter centralitzador dels cinc primers anys de regnat �lipista portà els regnes de l’antiga Corona d’Aragó a rebutjar l’any 
1705 Felip V (IV de Catalunya i Aragó), i nomenar rei d’aquestes corones, que incloïen les de València, Mallorques (com 
s’anomenava aleshores), Sardenya, Nàpols i Sicília, un altre aspirant a la monarquia hispànica: l’arxiduc Carles d’Àustria, 
reconegut com a Carles III, �ll de Leopold I d’Àustria, emperador del Sacre Imperi Romanogermànic.

Va arrencar, doncs, de l’accés a la monarquia hispànica del Duc d’Anjou, Felip de Borbó, nét de Lluís XIV, rei de França, 
designat hereu per Carles II de Castella i Aragó, l’Embruixat, davant de les legítimes aspiracions al mateix tron de Carles 
d’Àustria (tots dos tenien el mateix grau de parentiu amb l’Embruixat, el qual no pogué tenir �lls).
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El lligam familiar i polític imminent entre França i els 
regnes relligats a la monarquia hispànica (rei de Castella 
i Lleó, amb les colònies americanes, Aragó, València, 
Sicília, Nàpols, Sardenya, comte de Barcelona i duc de 
Borgonya i de Milà) preveien una hegemonia borbònica 
a Europa que no plaïa ni a Àustria ni a Anglaterra. Així, 
aquestes dues potències, a les quals es van unir Portugal, 
Prússia, l’Electorat de Hannover i la República de les 
Províncies Unides (Països Baixos), van constituir la Gran 
Aliança de la Haia, que pretenia permetre que Felip V de 
Castella es quedés amb les possessions lligades a aquesta 
monarquia, però deixés a Carles III les que estaven 
lligades a Catalunya i Aragó (amb les italianes), més 
Flandes, que havia de passar a integrar-se en les Provín-
cies Unides dels Països Baixos.

El 1705, com ja s’ha dit, el virrei borbònic estava exer- 

Una Guerra Mundial
cint una dura repressió contra la classe política catala-
na, tot i que encara no s’havia manifestat com a oberta-
ment disposat a suspendre les institucions i constitu-
cions catalanes i, alhora, la Gran Aliança de la Haia 
representava per als catalans, sobretot per a les seves 
elits econòmiques, uns interessos més atractius: lliure 
comerç, manteniment de totes les constitucions i 
privilegis dels catalans, i poder comptar amb aliats 
poderosos. Per això, la majoria dels catalans decidiren 
decantar-se per la Gran Aliança, en bona part atiats per 
les propostes dels anglesos, i van jurar �delitat a Carles 
III. Només l’Aragó es decantà majoritàriament per Felip 
IV (d’Aragó, V de Castella).

La guerra no es desenvolupà només a la península ibèrica. 
Els seus escenaris es van estendre per tota l’Europa 
occidental, i inclogué con�ictes a Amèrica i a l’Atlàntic.
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L’última fase de la guerra, corresponent als anys 1713 i 
1714, el con�icte bèl·lic es converteix, exclusivament, en 
una guerra de resistència, en una lluita dels catalans, 
abandonats de les potències europees que l’havien 
començada, que combaten en defensa de les seves lliber-
tats i constitucions. L’esperit de la monarquia borbònica 
s’havia mostrat ben clarament arran de la conquesta del 
País Valencià després de la batalla d’Almansa, i els 
catalans sabien que la derrota i la mort física no eren tan 
llunyanes, tan diferents entre elles; la derrota signi�cava 
la mort de la nació catalana i de les seves institucions i 
lleis. Sabien que els esperaven uns gravàmens i impostos 
inassumibles, que portarien la desfeta econòmica del 
país i de cadascuna de les hisendes familiars. Els espera-
va el cadastre de Patiño, a més de tota una sèrie de 
tributs que el que farien és escanyar Catalunya, a més de 
convertir-la en un laboratori d’assaig per al nou impost, 
que quaranta anys més tard el Marqués de la Ensenada 
estendria a tot el regne.

La Junta de Braços decideix, doncs, resistir. Sotmès ja 
bona part del país al domini borbònic, la Diputació del 
General -Generalitat- és inoperant, i qui assumeix de facto 
el govern és el Consell de Cent de Barcelona. A molts llocs 
del país hi havia nuclis de resistència austriacista, però 
sense cap mena de coordinació entre ells. Mentrestant, el 
setge de Barcelona es fa cada vegada més intens, ja que els 
borbònics aboquen el carro gros en l’atac a la capital 
catalana, que se’ls resisteix amb heroïcitat.

Una Guerra de Resistència

Les catalans sont laborieux, braves et spirituels,
aymant l'Independence et souffrant avec peine la domination de leurs voisins 

(Els catalans són treballadors, valents i espirituals,
estimen la Independència i suporten malament la dominació dels seus veïns)

Mapa del Principat de Catalunya de N. de Fer

L’esperança dels defensors de Barcelona és que es pugui 
trencar el setge de la ciutat, alhora que con�aven en un 
canvi polític a Anglaterra que permetés que aquell país 
retornés a la guerra al costat dels catalans. La diplomàcia 
catalana havia estat treballant intensament aquest 
aspecte, però s’acabà la guerra massa aviat perquè s’arri-
bés a concretar aquesta intervenció.

Carte d'Espagne et des (...) possessions de la Monarquie Hispanique le 1705
(1719) Henri Chatelain. Amsterdam 
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La guerra passà per diverses fases; simpli�cant, podem 
dir que tres, pel que fa al nostre país:

* 1701 – 1705: guerra internacional, desenvolupada a 
diversos llocs d'Europa, principalment les actuals Fran- 
ça, Alemanya i els Països Baixos. En un primer moment, 
la Corona catalanoaragonesa havia acceptat Felip IV 
com a rei, i no fou �ns al 1703 que començaren les mobi-
litzacions a favor de l'arxiduc Carles. En aquesta etapa 
cal destacar l'intent fallit de desembarcament de l'exèr-
cit aliat a Barcelona el 1704, amb el suport organitzat de 
catalans ja decantats per la causa austriacista.

* 1705 – 1711: es dóna la implicació plena dels catalans 
en el con�icte. El punt d'arrencada és el conegut com a 
“pacte dels vigatans”. Reunits els austriacistes catalans a 
l'ermita de Sant Sebastià, signaren un pacte que incloïa 
l'aixecament en armes de sis mil homes per tal de facilitar 
la presa de Barcelona als aliats, sota la promesa que 
aquests mantindrien les seves llibertats. Això dugué a la 
�rma del Pacte de Gènova i al reconeixement com a rei de 
Carles III. Es prengué Barcelona, i Carles d'Àustria hi fou 
coronat rei. Començaren a succeir-se sobretot al nord de 
la península els enfrontaments armats entre castellans i 
francesos d'una banda i membres de l'Aliança de la Haia 
per l'altra, en la qual estaven integrats els catalans, valen-
cians i mallorquins, i començà un vaivé de batalles i 
avenços militars alternatius, que ja no s'aturaren �ns al 
1709. Hi destaquen els diversos setges de Barcelona i 
Montjuïc, Cardona, Almansa, Almenar, Monte Torrero, 
Madrid, Brihuega i Villaviciosa de Tajuña, unes guanya-
des pels austriacistes i d'altres pels borbònics. És especial-
ment important la d'Almansa (quan el mal ve d'Almansa, a 
tots alcansa), que signi�cà la caiguda en mans borbòni-
ques de tot el País Valencià i l'aplicació immediata de la 
Nova Planta, cosa que va acabar de demostrar als catalans 
el perill que Felip V acabés guanyant la guerra.

* 1711 – 1714: A la mort de Leopold I d'Àustria primer, i 
del seu �ll Josep I després, l'arxiduc Carles és nomenat 
emperador del Sacre Imperi Romanogermànic. Això féu    
canviar les aliances internacionals: a Anglaterra tampoc 
no li interessava que aquest imperi estengués el seu 
poder, i decidiren retirar-se de la guerra. Darrere dels 
anglesos, se n'anaren retirant els altres membres de la 
Gran Aliança, �ns als mateixos austríacs, ja el 1713. A 
mitjan 1713, la Junta de Braços del Principat de 
Catalunya acorda defensar les constitucions catalanes 
davant de l'amenaça de Felip V de suprimir-les; en el 
rerefons hi havia l'esperança que Anglaterra tornés a 
entrar en la guerra, després del canvi de rei i de govern, 
que es produiria en aquell país el 1714. Ja s'havien signat 
els tractats d'Utrecht i de Rastatt, i Catalunya i Mallorca, 
amb Sardenya, Nàpols i Sicília, s'havien quedat sols 
resistint al poderós exèrcit borbònic. Pel primer dels dos 
tractats, Menorca i Gibraltar eren cedits als anglesos, i pel 
segon, els regnes italians passaven a mans austríaques.

Finalment, Barcelona cau en mans de Felip de Borbó l'11 de 
setembre del 1714, Cardona el dia 18, i Mallorca i Eivissa 
entre juliol i novembre del 1715. A tot arreu fou aplicat el 
Decret de Nova Planta, que incorporava l'antiga Corona 
catalanoaragonesa a Castella, com una província més.

Evolució de la guerra

Barcelona 1704 F. Pallota
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El setge de Barcelona havia començat el juliol del 1713, 
dirigit els primers mesos pel Duc de Pòpoli i els darrers 
per Duc de Berwick. Comptà sempre amb una força 
militar d'entre 25.000 homes, al començament, i 86.000 
al �nal (els defensors, que en algun moment arribaren a 
ser 40.000, anaren minvant al llarg del setge). El Consell 
de Cent decidí canviar d'estratègia, organitzant una 
força militar a la Catalunya interior que pogués trencar 
el setge borbònic. Un primer intent, fracassat, fou 
l'Expedició del Diputat Militar. Aquest, Antoni de 
Berenguer, i el general Rafael Nebot, que entre agost i 
octubre del 1713, amb un contingent d'uns quatre-cents 
cavalls i uns dos-cents fusellers de muntanya, recorre-
gué Catalunya per aixecar el país en armes: aconseguí 
uns 4.000 voluntaris disposats a arriscar llur vida en la 
defensa del país. El �nal d'aquesta expedició fou un 
fracàs absolut, amb la fugida dels capdavanters i l'aban-
donament a la seva sort dels voluntaris que s'hi havien 
afegit. Alguns foren reorganitzats per resistents com el 
Marquès del Poal o Ermengol Amill. 

Un segon intent d'organització militar a l'interior de 
Catalunya s'esdevingué a principis del 1714. Malgrat 
que el general Josep Moragues havia rendit Castellciutat 
als borbònics el setembre de l'any anterior, cosa que 
havia fet que la Catalunya interior perdés el control del 
nord del país, en diverses zones resistien nombroses 
partides d'austriacistes, organitzades principalment a 
l'entorn de forces de fusellers de muntanya i dels some-
tents locals, amb el suport d'alguns regiments d'exèrcit 
regular. El personatge més rellevant era el governador 
de Cardona, Manuel Desvalls i de Vergós, al costat del 
qual formava el seu germà Antoni, marquès del Poal, i 
d'altres rellevants caps militars, com el mateix Mora-
gues o els coronels Ermengol Amill, Joan Vilar i Ferrer, 
Francesc Busquets i Mitjans i Pere Bricfeus, entre 
d'altres. El gener del 1714 el Marquès del Poal rebé 
l'encàrrec d'organitzar aquestes forces, �ns a aquell 
moment disperses i actuant per lliure, i els convocà a 
�nals de mes a Monistrol de Calders. Cal dir que poc 
abans d'aquest fet s'havien produït els assalts i incendis 
de diverses viles, com Caldes de Montbui, Sentmenat, 
Sant Quintí de Mediona, Manresa, Prats de Lluçanès, 
Sallent i Torelló, entre més d'una trentena.   

L’últim any de guerra

Barcelona Decaer 1705 (1739) William Rayner. Londres

Barcelona Decker 1706 (1720) Paulus Decker. Augsburg 
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L'estratègia militar de persecució dels austriacistes, 
considerats des del 1713 com a sediciosos i, per tant, 
objecte de persecució i de condemna sumària, fou el que 
s'anomena política de terra cremada: a ulls dels partidaris 
de Felip V, calia no tan sols vèncer la guerra i cadascuna 
de les seves batalles, sinó dur a terme el càstig i extermi-
ni de l'enemic, passant a cuchillo els qui gosessin enfron-
tar-se a l'exèrcit borbònic, i cremant, como justo y mereci-
do castigo, aquelles viles o pobles que els oferissin 
resistència: Prats de Lluçanès i altres viles arribaren a 
sofrir diversos incendis provocats pels borbònics, en el 
decurs de la guerra. Caldes de Montbui sofrí un incendi 
massiu de la vila, i fou amenaçada diverses vegades al 
llarg del 1714 de ser cremada de nou si no acatava les 
decisions dels borbònics.

El Marquès del Poal, doncs, passà a encapçalar un exèrcit 
en el qual s'integraren almenys els resistents que actua-
ven a la Catalunya central. Aquest exèrcit lliurà nombro-
ses batalles, entre les quals destaca la Batalla de 
Talamanca, que és la darrera batalla en la història guan-
yada per un exèrcit català. Els borbònics no s'estigueren 
quiets; formaren el Campo volante de Catalunya, amb 
destacats militars com el Conde de Montemar o Felicia-
no Bracamonte al capdavant, per tal d'impedir el que 
pretenia l'Exèrcit Català de l'Interior del Marquès del 
Poal: l'atac al setge de Barcelona per darrere, per tal de 
trencar-lo i alliberar Barcelona. És dins d'aquest context 
que se situen els fets de Caldes de Montbui. 

La Catalogne peut se passer du monde, mais 
aucun de ses voisins peut pas se passer d'elle
(Catalunya pot prescindir del món, però cap dels 

seus veïns no pot prescindir d'ella)
Voltaire, filòsof francès, va escriure aquesta dita davant la seva 

admiració per la causa catalana a la Guerra de Successió

L’assaut donné au corps de la place (1732) Jacques Rigaud. París

Marquès del Poal



Portugal

Anglaterra

Escòcia

Províncies
Unides

Prússia

Savoia

Sardenya

Nàpols

Sicília

Electorat
de Baviera 

Irlanda

Catalunya

Castella

França 

Agost 1712

Juny 1713

Àustria
Hongria

Electorat
de Hannover

Imperi
Alemany

1713 – 1715 : catalans i mallorquins resisteixen, encara reconeixent com a rei Carles III, que els acaba abandonant. Tractat 
d'Utrecht (abandonament d'Anglaterra i els altres aliats, llevat d'Àustria). Tractat de Rastatt (abandonament d'Àustria).

1713-1715
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(*) Podeu consultar la cronologia completa de 1705 a 1714 extreta de les anotacions dels llibres del Consell de la Vila a les pàgines 29 
a 37 d'aquest mateix catàleg.

1705 – 1712
Caldes de Montbui organitza el sometent i n'envia homes 
a Montjuïc, Girona, Agramunt, Tàrrega, Blanes, Terrassa 
i Sabadell, almenys. També contribueix diverses vegades 
amb un nombre no definit d'homes a la mobilització militar 
general de Catalunya, i diversos calderins (en un nombre 
que arriba a ser d'entre 50 i 100) s'allisten en unitats de 
l'exèrcit, principalment en companyies de fusellers de 
muntanya. Un altre servei que han de prestar sovint els 
vilatans és el de bagatges: transport de mercaderies per a 
l'exèrcit; un altre, el de procurar terrallons (homes per a 
moure terra fora de l'abast de l'enemic) de suport a l'exèr-
cit. Sovint, a més, el pas d'altres unitats militars causa 
estralls a la vila i a les seves masies. També es detecten 
nombrosos problemes socials derivats d'aquesta situació, per 
abusos dels soldats i d'alguns oficials.

Juny del 1707 – setembre del 1712
Estada permanent d'un regiment de cavalleria a Caldes de 
Montbui, que canvià diverses vegades (hi són esmentats 
tropes del Marquès de Rubí, de Starhemberg, de cavalleria 
alemanya del Palatinat i un Regiment d'Infanteria de 
Grisons). Sembla ser que es van estar, almenys un temps, 
a la Torre del Negrell. L'aprovisionament de les tropes, 
cavalls i soldats, portà molts problemes econòmics a la vila, 
ja que l'exèrcit no li pagava regularment el que la vila 
avançava. També hi hagué un temps un centenar de soldats 
malalts a l'Hospital i hi consta almenys un alt oficial conva-
lescent (Milord Mark Kerr, coronel d'un regiment britànic 
d'infanteria).

1706 – 1712
Caldes de Montbui contribueix al donatiu de guerra al 
bàndol austriacista, així com en diverses menes d'aprovisio-
nament (palla per als cavalls, blat i altres grans per als 
soldats...). La vila havia d'avançar els diners per tal de 
procurar l'aprovisionament, i l'exèrcit prometia pagar més 
endavant.

1713 – 1715
Caldes de Montbui contribueix al donatiu de guerra al 
bàndol borbònic, a més de diversos tributs més imposats 
des del camp de Barcelona (el setge de la ciutat). Li són 
exigits contínuament, sense dret a remuneració i sota 
amenaça de tornar a cremar la vila, homes, diners, pa, 
moltons, càrregues de vi, blat, etc. La vila s'ha d'endeu-
tar molt greument per a satisfer les exigències de l'exèrcit 
borbònic. Es fa pagar la vila amb una forta sanció, també 
sota greu amenaça militar, pels fets que motivaren l'Assalt 
de la Bretxa, sense que, en canvi, es plantegés mai cap 
indemnització o, almenys, una rebaixa dels tributs impo-
sats pel fet d'haver estat Caldes de Montbui saquejada i 
cremada.

Caldes de Montbui al llarg del conflicte (*)
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Una llarga llista de militars es distingiren en l'atac a les 
pretensions de llibertat catalanes. Hem fet constar en aquest 
catàleg els més rellevants, tant a nivell de Catalunya i del setge 
de Barcelona, com els directament implicats en l'Assalt de la 
Bretxa: el brigadier amb càrrec de mariscal José Carrillo de 
Albornoz y de Montiel, Conde de Montemar, i els brigadiers 
José Vallejo i Diego González. Tots tres arribaren posterior-
ment a llocs destacats en l'exèrcit espanyol i en els seus 
governs. El Conde de Montemar arribà a Ministre de la 
Guerra. El mariscal de camp Feliciano Bracamonte, tingut 
com un dels més ferotges, és un altre dels que actuaren a 
la Catalunya interior; és esmentat en alguna ocasió en el 
Llibre del Consell de la Vila de Caldes de Montbui, tot i 
que no sembla que intervingués en l'assalt de la Bretxa.

Altres militars borbònics destacats són els dos capitans 
generals que dirigiren el setge de Barcelona: Restaino Cantel-
mo-Stuart y Brancia, duc de Pòpoli, que és qui escriu la carta 
on descriu l'assalt de la Bretxa i el saqueig i crema de Caldes de 
Montbui, i James Fitz-James Stuart, Duc de Berwick, que és 
qui féu caure Barcelona. És interessant d’observar que el Duc 
de Berwick era un anglès al servei de França, mentre que el 
Duc de Pòpoli era un napolità al servei de Castella. També hi 
destaca l'enginyer militar �amenc Joris Pròsper von Ver- 
boom, marquès de Verboom, que fou qui planejà l'assalt a 
les muralles de Barcelona i, en acabada la guerra, qui projec-
tà la Ciutadella.

Entre els polítics que destacaren en l'aplicació de les polítiques 
contràries a la nació catalana i als seus ciutadans destaquen 
sobretot tres noms, que foren els qui posaren en marxa el nou 
sistema �scal implantat a partir del Decret de Nova Planta: el 
Reial Cadastre, conegut com a Cadastre de Patiño. Es tracta de 
José Patiño y Rosales, gallec d'origen i milanès de naixement, 
que fou Superintendent de Marina, Secretari d'estat i home 
de con�ança de Felip V. Especialista en temes econòmics i 
�scals, fou qui aplicà el fort impost conegut com a cadastre, en 
el disseny del qual excel·lí el català �ll de Caldes de Montbui 
Josep Aparici i Fins, un dels millors geògrafs d'aquell segle. 
Un altre català, el castellarenc Francesc Ametller i Perer, fou 
l'inspirador del Decret de Nova Planta. 

La imatge d’aquesta pàgina correspon a un dragó espa- 
nyol de la unitat comandada pel brigadier Diego Gonzá-
lez. Aquest militar, un dels que atacaren Caldes de Mont-
bui el 13 i 14 de gener, fou els mesos següents un dels 
que més es rabejaren en la repressió i en les exigències de 
tota mena a una vila delmada, que tot just s'estava 
recuperant del saqueig i incendi. Els dragons eren soldats 
de cavalleria lleugera, muntats per a la seva mobilitat, 
però capaços de desmuntar ràpidament i convertir-se a la 
pràctica en infanteria. El Regimiento de dragones de 
Osuna, format per Diego González en aquella ciutat 
andalusa, passà el 1718 a denominar-se Numancia, i 
estigué de guarnició a Barcelona, a la caserna del Bruc, 
�ns al 1987, any en què es traslladà a Saragossa.

Podeu llegir els fets protagonitzats per aquest militar a 
la Cronologia annexa en el catàleg (pàgines 29 a 37).

Dragó borbònic
espanyol del brigadier
Diego González
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Escenaris del conflicte (*)

Mapa de Catalunya (1714) Nicolas de Fer. París

Catalunya va ser el principal escenari de la Guerra de Successió; es pot comptabilitzar una cinquantena de punts on va 
haver-hi batalles i combats d'una certa signi�cació. 1705: Barcelona, el Congost i Montjuïc; 1706: Barcelona; 1707: Lleida i 
Tarragona; 1708: Tortosa; 1710: Almenar, Balaguer i Girona; 1711: Cardona, Girona i els Prats de Rei; 1712: Girona; 1713: 
Barcelona, Caldes d'Estrac, Cardona, Castellciutat i Torredembarra; 1714: Arbúcies, Balsareny, Barcelona, Calders, Caldes de 
Montbui, Canet de Mar, Castellciutat – bloqueig i rendició, Castellterçol, Castellví de Rosanes, Centelles, Cervelló, Collsuspi-
na, el Congost, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Falset, la Gleva, Hortsavinyà, Hostalric – ocupació, Igualada, Manlleu, 
Manresa, Moià, Mura, Oliana, Pera�ta, Peramola, Ponts, Querol, Sant Pol de Mar, Sentmenat, Solsona i Talamanca.



(*) Remetem a la bibliogra�a (pàgines 47 i 48 d'aquest mateix catàleg) 
per a ampliar informació sobre aquests enfrontaments, el decurs de la 
guerra i els seus protagonistes.

Els defensors de Catalunya
ESTAMENTS
La Trenta-sisena, o Junta dels Tres Braços, la Diputació 
del General (o Generalitat) i el Consell de Cent de la 
ciutat de Barcelona
REIS
Carles d'Àustria i Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfen-
büttel
POLÍTICS
Rafael Casanova, Ramon de Vilana-Perles, Joan Francesc 
de Verneda, Manuel Ferrer i Sitges, Antoni de Berenguer, 
Narcís Feliu de la Penya i Jordi de Hessen-Darmstadt
AMBAIXADORS
Pau Ignasi de Dalmases, Felip de Ferran i de Sacirera
MILITARS
Antonio de Villarroel, Manuel Desvalls i de Vergós, 
Antoni Desvalls i de Vergós, Marquès del Poal, Ermen-
gol Amill, Rafael Nebot, Joan Vilà i Ferrer, Pere 
Bricfeus, Francesc Busquets i Mitjans, els Puig de 
Perafita (pare i fills), Francesc Macià, Bac de Roda, Josep 
Moragues, Pere Joan Barceló, el Carrasclet, Ignasi Picalqués, 
Guido Wald Rüdiger von Starhemberg, James Stanhope, 
Charles Mourdant, Lord Peterborough, Francesc Sans de 
Miquel i de Montrodon
COSSOS D’EXÈRCIT
Regiment de la Diputació de Barcelona; Regiment de la 
Ciutat de Barcelona; diverses companyies de Fusellers de 
Muntanya (popularment anomenats Miquelets); Some-
tents; les coroneles de les ciutats catalanes, especialment la 
Coronela de Barcelona; Reials Guàrdies Catalanes; 
Hússars hongaresos; Dragons del Rei; diversos regiments 
d'infanteria, cavalleria i artilleria de l'exèrcit regular; 
Companyia de Magraners de Cardona

MILITARS
Restaino Cantelmo-Stuart, Duc de Pòpoli
James Fitz-James Stuart, duc de Berwick

Pròsper de Verboom
José Carrillo de Albornoz, comte de Montemar

Diego González
José Vallejo

Feliciano Bracamonte

POLÍTICS
José Patiño

Francesc Ametller i Perer
Josep Aparici, geògraf calderí

Els atacants de Catalunya

Els protagonistes del conflicte

Lord Peterborough
(1743)

Rapin de Thoyras / Rapin
Londres

Duc de Berwick 
(1781)
Blin
París
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Els dos darrers anys de guerra foren protagonitzats, fora 
del setge de la ciutat de Barcelona, per dos exèrcits que 
s'estigueren més d'un any perseguint-se mútuament i 
enfrontant-se constantment. Es tracta, per part borbòni-
ca, del que anomenaren Campo volante de Catalunya. Es 
tractava d'un contingent de soldats destacats del Campo 
de delante de Barcelona, el setge de la ciutat comtal.

Es tractava bàsicament de mitja dotzena de regiments 
de cavalleria lleugera, dragons, entre els quals destaca-
ven, entre d'altres, les unitats de Feliciano Bracamonte i 
dels ja esmentats Conde de Montemar, González i Valle-
jo. El qui feia les funcions de mariscal de camp era el 
Conde de Montemar, el qual estava sota les ordres direc-
tes de Restaino Cantelmo-Stuart y Brancia, VII Duc de 
Pòpoli i III Príncep de Pettorano, capità general borbònic 
de Catalunya, comandant en cap del setge de Barcelona. 

El Conde de Montemar sovint duia reforços d'infanteria 
destacats des del setge de Barcelona i, quan convenia, 
com en el cas de Caldes de Montbui, companyies de 
minadors (actualment, sapadors), encarregats d'obrir 
mines subterrànies per tal de fer caure o de volar les 
muralles de les viles assetjades.

Aquestes unitats borbòniques tenien com a missió 
combatre los rebeldes, segons ells: els patriotes catalans 
que s'havien alçat contra Felip V en defensa de les lliber-
tats i privilegis de Catalunya. Cal destacar que els borbò-
nics o�cialment deixaren de considerar militars els seus 
oponents, i els consideraven rebeldes, com ja s'ha dit, i 
sediciosos. En les cartes del De Pòpoli queden re�ectides 
prou clarament les seves idees sobre els patriotes 
catalans i el tracte que, segons ell, mereixien.

Al davant, en el bàndol austriacista, �ns a �nals de gener 
del 1714 hi havia unitats de resistents, bàsicament 
regiments de fusellers de muntanya, però també alguns

Exèrcit Català de l'Interior versus Campo Volante de Cataluña

d'infanteria, de cavalleria i almenys un d'artilleria, a 
més de la Companyia de Magraners de Cardona i una 
unitat d'hússars hongaresos (modern cos de cavalleria  
ultralleugera, d'origen hongarès, que el 1714 tenia una 
barreja de magiars i de catalans en la seva formació), 
que reforçava puntualment les altres unitats militars.

Cap al 20 de gener, el Consell de Cent de Barcelona, a 
través del Braç Militar, encarregava al governador de 
Cardona, Manuel Desvalls i de Vergós, la coordinació 
d'aquests contingents de resistents; ho féu a través del 
seu germà Antoni, marquès del Poal, nomenat així 
President de la Junta de Guerra. Antoni Desvalls i de 
Vergós ja tenia altres càrrecs relacionats amb el territo-
ri, pel seu coneixement de la geogra�a de Catalunya: 
superintendent general de la frontera, membre del 
Reial Senat de Carles III i membre de la Junta de 
Guerra, que acabà presidint. Aquest exèrcit coordinat 
pel Marquès del Poal fou nomenat Exèrcit de l'Interior, i 
tenia com a missió reunir prou homes per trencar el 
setge de Barcelona alhora que allargar la guerra 
esperant la reacció d'Anglaterra, coses que no s'arriba-
ren mai a produir.

L'àrea d'actuació de l'Exèrcit català de l'interior té 
Caldes de Montbui en el seu extrem sud-est. La casa de 
Marfà, de l'actual terme municipal de Castellcir, exercí 
de caserna general d'aquest exèrcit, que no estigué mai 
quiet en un aquarterament, i els pobles de Monistrol de 
Calders, Sant Llorenç Savall i Mura apareixen sovint 
esmentats com a lloc de trobada de les diferents unitats 
que el constituïen. Monistrol de Calders fou el  lloc on 
el Marquès del Poal va convocar els diferents generals, 
coronels i capitans que combatien pel seu compte, per 
tal d'organitzar-los de forma més coordinada.

La llista d'escenaris de xocs cruents entre els dos exèrcits 
és llarga; els principals han estat re�ectits en el mapa. 
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* Des del mateix moment de l'establiment del setge de 
Barcelona, els diferents grups de fusellers de muntanya que 
actuaven a diversos llocs de Catalunya cercaren la manera 
d'ajudar el cap i casal de Catalunya.

* Un primer intent d'organitzar de forma efectiva aquests 
resistents i de sumar noves forces per defensar Barcelona 
fou l'Expedició del Diputat Militar, que fracassà a causa de 
la incompetència dels seus mateixos capdavanters.

* El pas següent fou l'encàrrec fet al Marquès del Poal de 
constituir l'Exèrcit Català de l'Interior, que entre gener i 
setembre del 1714 es dedicà a buscar solucions per dur 
reforços a Barcelona i trencar el setge.

* Per contrarestar-lo, el comandament del setge de Barce-
lona encarregà l'organització del Campo volante de Cataluña, 
sota les ordres de destacats militars, com Feliciano Braca-
monte i el Conde de Montemar.

* Guerra en terreny trencat, abrupte, els fusellers de 
muntanya i sometents foren clau pel seu coneixement del 
territori, davant d'un exèrcit regular molt més ben 
organitzat i proveït.

* El fet d'armes més destacat fou la Batalla de Talamanca, 
el 13 i 14 d'agost del 1714, en què 2.500 homes sota les 
ordres del Marquès del Poal venceren i feren fugir un 
exèrcit de més de 3.500 soldats, comandat pel Conde de 
Montemar.

La batalla més signi�cativa és la de Talamanca i Sant 
Llorenç Savall, esdevinguda el 13 i 14 d'agost del 1714, 
que signi�ca la darrera victòria a la història d'un exèrcit 
català. Aquesta batalla està àmpliament en dos llibres, 
tots dos presents a la bibliogra�a. L'escenari principal el 
conformen les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, 
Berguedà, Lluçanès, Moianès, Plana de Vic, Solsonès..., 
amb  poblacions i llocs com ara Arbúcies, Avinyó, Balsa-
reny, Calders, Caldes de Montbui, Cardona, el Congost, 
Gaià, Gallifa, Hostalric, Lledó, Manresa, Marfà, Monis-
trol de Calders, Monistrol de Montserrat, Moià, Mura, 
Olesa de Montserrat, Oliana, Oristà, Pera�ta, Peramola, 
Prats de Lluçanès, els Prats de Rei, la Ribera Salada, 
Sallent, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu Sasserra, Sant 
Llorenç Savall, Solsona, Talamanca...

Fuseller de muntanya
del Bac de Roda
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Es tracta de la política d'aplicar amb tot el rigor la 
justícia militar contra els considerats rebeldes. Cal dir 
que des de la seva òptica estava en part justi�cada 
aquesta visió: els austriacistes havien jurat �delitat a 
Felip IV (V des del punt de vista castellà) el 1702, i se 
n'havien desdit el 1705, incorporant-se a la Gran 
Aliança de la Haia i reconeixent com a rei Carles III. Ara 
bé, la visió absolutista i centralitzadora dels borbònics 
féu que no tinguessin en compte que davant seu tenien
un exèrcit regular, amb els seus o�cials professionals 
(els quals pocs anys abans eren els seus companys 
d'armes), i uns grups d'homes mobilitzats voluntària-

La política de terra cremada

* Els partidaris de Carles d'Àustria eren considerats 
rebeldes, pels exèrcits borbònics. Tant els qui s'alçaven en 
armes, com les poblacions que no els eren favorables. El 
rebelde rebia la mateixa consideració que el traïdor.

* El càstig imposat a rebeldes y traidores era la pena de mort, 
sense necessitat de judici. Així ho manifesta el Duc de 
Pòpoli en les seves cartes: per exemple, a la carta del 2 de 
febrer del 1714, on explica la crema de Peramola.

* Quan els exèrcits borbònics entraven en una població que 
els havia estat hostil, el càstig era triple: passar a cuchillo los 
rebeldes que es trobessin davant, donar la població a saqueig 
dels conqueridors, i cremar les cases, un cop saquejades. En 
el camp, el mateix amb les masies i les seves collites.

ment, això sí, rebent un bon sou, en defensa dels seus   
drets i privilegis. No tingueren en compte res d'això més 
que en moments puntuals, i reduïren al terme de rebelde 
tot el que gosés oferir-los alguna mena de resistència.

El càstig a imposar era sever: mort amb les armes, sense 
cap mena de consideració, del que se'ls interposés, 
saqueig dels béns i propietats de l'enemic, i incendi del 
que quedés. El rastre de viles cremades en aquest proce-
diment és llarga, i la de masies i sembrats devastats i 
cremats és incalculable. Caldes de Montbui en fou un bon 
exemple.

Fuseller de
muntanya de
Segimon Torres



RELACIÓ DE VILES CREMADES
Arbúcies, Caldes de Montbui, Castellterçol, Esparreguera, Espinelves, Lladó, Manlleu, Manresa, El Masnou, Moià, Monistrol de 
Montserrat, Oristà, Peramola, La Pobla de Claramunt, Prats de Lluçanès, Salelles, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sentmenat, Teià, Terrassa, Torelló, Tortosa, Viladrau, Vilassar (de Dalt)

Mapa de Catalunya (1703) Jean-Baptiste Nolin. París 
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Caldes de Montbui
CONSELL DE LA VILA DE CALDES DE MONTBUI

Jurats: Josep Senmanat; Emmanuel Pasqual de Rovinyó, Josep Casademunt i Joan March

Consellers: Joan Fontcuberta, Geroni Girbau i Prat, Antoni Costans, Andreu Farrés, Antoni Sunyer, Pere Joan Planalló, 
Joan Comte, Josep Francesc Barnadà, Josep Vallsmadella, Joan Oriach, Joan Forns, Josep Casademunt, Bartomeu Manalt, 
Jaume Brunés, Francesc Arimon, Josep Joan Alerm, Salvador Broquetas, Jaume Camp i Taló, Joan Prat, Joan Brayda,

Joan Peix i Fontcuberta i Antoni Joan Cladellas

Batlle: Joan Viaplana. Clavari: Jaume Pujadas. Oïdors de comptes: Joan Cot i Francesc Planelló.
Mostassaf: Esteve Quer, sastre

Combatents localitzats relacionats amb Caldes de Montbui:

1. Mort el 10 de gener del 1714 a Caldes de Montbui, FRANCESC LLOBET, fuseller de muntanya fill de Mura 
(Bages), devia morir en l'enfrontament amb els dragons capturats aquells dies, fet del qual arrenca el setge de Caldes dels 

dies 13 i 14. També hi va morir PERE ATZET, calderí.

2. Calderins (no se'n sap la data de la mort).
Ingressaren a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau abans del 1711:

* ANTON MAURI, fuseller de muntanya de la Companyia de Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda.
* LLUÍS BONET, fuseller de muntanya de la Companyia del Capità Ral, del Regiment del Marquès del Poal.

3. Morts que consten el dia de l'Assalt de la Bretxa, o com a conseqüència seva:
* Francesc Bosch, lo qui mataren als 14 de janer 1714 dia en que cequexaren ÿ cremaren esta vila.

* Francesc Casas i Prat, lo qui mataren als 14 de janer de 1714.
* Josep Clusella.

* Sebastià Fontcuberta, de 23 anys, a qui mataren les tropes de Felip 5 lo dia 14 de janer de dit any que entraren en esta vila.
* Josep Roca, de Sant Feliu de Codines, morí en Caldes de una escopetada.
* Doctor Jaume Sala, a qui matà lo insult de las tropas del reÿ Felip Quint.

* Marc Guardiola, ferrer, fou mort a Sabadell el 18 de gener del 1714 lluitant contra Felip V.
* Francesc Brayda, de 40 anys, mort a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de Barcelona.

Defensor de Barcelona, tant pot ser voluntari com soldat regular.

1714
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Caldes de Montbui ocupa un lloc estratègic, al llarg de 
tota la Guerra de Successió, però sobretot en els darrers 
mesos. La vila es troba al capdamunt d'una plana, en un 
lloc de fàcil accés, obert i ample. És l'escenari ideal per 
als exèrcits �lipistes francoespanyols, però alhora és a 
les portes de la zona muntanyosa del centre del país (el 
mateix terme de Caldes de Montbui té una part impor-
tant, el Farell, la vall alta de la riera de Caldes i la vall de 
Sant Sebastià de Montmajor, que presenta una orogra�a 
més semblant a la del Moianès, per exemple). La zona 
muntanyosa era la més idònia per a un exèrcit on els 
fusellers de muntanya amb l'ajut dels sometents locals 
eren una part important. Els regiments regulars de 
cavalleria i d'infanteria dels austriacistes s'havien avesat 
també a combatre en territori escarpat.

Per tant, Caldes de Montbui tenia tots els números per 
rebre, en un moment o altre, un bon ensurt, entre els qui 
dominaven la plana i els qui dominaven la muntanya. Al 
llarg del 1714, Caldes de Montbui surt sovint esmenta-
da a les cartes dels militars d'un bàndol i de l'altre, quan 
parlen de les operacions militars esdevingudes. Es pot 
comprovar llegint les cartes escrites pels militars de tots 
dos bàndols adreçades als seus superiors jeràrquics. Una 
de les cartes, escrita pel Duc de Pòpoli el 17 de gener del 
1714 –tres dies després d'haver pres, saquejat i incen-
diat la vila– explica amb tot detall què va passar a Caldes 
de Montbui (pàgines 47 a 50).

Des del bàndol austriacista, Caldes és també sovint 
esmentada, ja que, a través del Farell i Sant Sebastià de 
Montmajor, era un bon camí cap a Sant Llorenç Savall i 
el Moianès, on es movia còmodament l'Exèrcit català de 
l'interior. Destaca sobretot una carta del coronel Ermen-
gol Amill i Moliner, coronel d'un regiment de Fusellers 
de Muntanya, un dels més destacats per la seva capaci-
tat de lideratge i per la seva duresa en el combat, en la 
qual narra un fet esdevingut a Caldes de Montbui l'abril

del 1714, en què va estar a punt de perdre la vida.

Caldes de Montbui visqué el dia 10 de gener del 1714 la 
captura d'una unitat de dragons que segons algunes 
versions protegia una patrulla de recaptació dels abusius 
impostos que aplicaven els borbònics (les quinzenades: 
un fort impost que era exigit cada quinze dies). Foren 
capturats 68 dragons amb els seus o�cials, no queda clar 
per qui, però sens dubte per unitats de fusellers de 
muntanya (un, �ll de Mura, consta com a mort aquell 
dia) que amb l'ajut de sometents del mateix Caldes (un 
calderí també hi consta difunt el mateix dia) i dels pobles 
del voltant sorprengueren els borbònics no queda clar 
on: segons els borbònics, en una masia propera a la vila 
(potser la Torre del Negrell), i segons el llibre del Consell 
de la Vila, els austriacistes entraren a la nit rebentant el 
portal del carrer de Bellit i els capturaren a dins de la vila. 
És probable que aquesta darrera sigui la versió correcta; 
la dels borbònics deu ser per cobrir-se les espatlles d'una 
eventual mala defensa dels seus soldats.

Els soldats i o�cials capturats foren duts al castell de 
Cardona, però mentrestant els borbònics es mobilitza-
ren per alliberar-los, pensant-se que encara eren a 
Caldes. De primer, van enviar un primer destacament de 
500 homes sota les ordres del tinent coronel Juan de 
Cerezeda, que no va gosar atacar Caldes perquè, segons 
la carta, estava defensada per más de dos mil amotinados 
y tener las entradas summamente barrancosas (tan exage-
rat és el nombre de resistents austriacistes com el dels 
barrancs que envolten la vila, ja que només n'hi ha als 
costats de ponent i part del nord; d'alguna manera 
havien de justi�car el fracàs de la primera expedició...).

Davant d'aquest primer fracàs, el Duc de Pòpoli disposà 
que ataqués Caldes de Montbui el Conde de Montemar, 
brigadier amb el càrrec de mariscal de camp. Sota les 
ordres del Conde de Montemar solia haver-hi els briga-

L’Assalt de la Bretxa
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diers José Vallejo, Conde de Brihuega, crioll peruà, i  
Diego González, andalús, tots ells procedents de l'arma 
de cavalleria. No consta quines unitats van atacar 
exactament la vila, ja que només està documentada la 
participació d'una Companyia de Minadors per obrir la 
bretxa de la muralla; ara bé, pel nombre d'efectius, mil 
infantes y mil cavallos escogidos, cal comptar que foren 
diverses les unitats comandades pel Conde de Montemar. 
Tanmateix, és més probable que fos Diego González qui 
ataqués Caldes de Montbui, ja que molt pocs dies abans 
José Vallejo està documentat al Solsonès i a l'Alt Urgell.

El 13 de gener els borbònics posaren setge a Caldes de 
Montbui, principalment pel costat est. Com era 
habitual, cal comptar que la majoria de la població va 
fugir pel costat de la riera de Caldes, a refugiar-se a la 
zona muntanyosa dels vessants meridionals del Farell o 
cap a Sant Sebastià de Montmajor. A la vila es van 
quedar els que defensaven la plaça, probablement gaire-
bé tots sometents. La nit del 13 al 14, la Companyia de 
Minadors borbònica, destacada des del setge de Barcelo-
na, obria una galeria subterrània i feia caure o volava la 
muralla, de tal manera que el matí del segon dia, els 
�lipistes van entrar a sac a Caldes de Montbui per l'esvo-
ranc de la bretxa –a més havien calat foc a dues portes 
més – en una línia de treinta hombres de frente.

Entre els defensors, van caure, pasados a cuchillo, els 
darrers que es van quedar defensant la posició per tal 
que la resta fugís també per la riera de Caldes: pasando â 
cuchillo â quantos se hallaron tenâzes en su defensa, logran-
do otros muchos la fuga por un gran barranco que hay al otro 
lado de la Villa, la que luego se entregó al saquèo, y al fuego, 
asta no dexar una sola casa que se reserváse de tan justo 
castigo. A les llibretes de funerària conservades a l'Arxiu 
Parroquial de Santa Maria de Caldes de Montbui 
consten cinc calderins morts per l'acció dels borbònics, i 
en el llibre d'òbits d'aquell any de l'Arxiu Parroquial de 
Sant Feliu de Codines, un codinenc mort a Caldes de una 
escopetada. Posteriorment, encara consten un altre 
calderí mort al cap d'una setmana a Sabadell i un darrer 

mort a començaments de setembre a Barcelona, tots com 
a conseqüència de l'enfrontament amb els �lipistes.

Tot i que no es pot saber amb detall el nombre exacte de 
morts que hi va haver, entre altres coses perquè no es 
conserva el llibre d'òbits d'aquell any, ni de la majoria de 
pobles del voltant, la documentació de l'Arxiu Municipal 
de Caldes de Montbui ens ha permès de reconstruir dues 
sèries documentals interessants: els càrrecs que forma-
ven el Consell de la Vila i els o�cis (clavari, oïdors de 
comptes i mostassaf) que en depenien, tots ells re�ectits 
en els llibres d'actes del Consell de la Vila, i la relació de 
caps de casa de la vila, aquells que van veure les seves 
cases saquejades i cremades, extreta de les llibretes de 
talles (un impost extraordinari) que duia el clavari per 
tal de cobrar l'impost.

Minador borbònic



11 de gener: Són presos a Caldes de Montbui 68 dragons 
amb els seus oficials, dels quals només sabem el nom del 
capità Juan Matas; sembla ser que estaven recaptant un dels 
abusius tributs de guerra. Són més de 2000 amotinats, 
segons el Duc de Pópuli, que baixaren de la muntanya a 
les 3 de la matinada de l'11 de gener, rebentaren el Portal 
de Bellit i feren presoners els soldats borbònics. Al dia 
següent aquests presoners foren transferits a Cardona.

El 13 de gener, els exèrcits borbònics, comandats pel Maris-
cal de Camp Conde de Montemar, amb mil soldats d'infan-
teria i mil més de cavalleria, i amb l'ajut d'una Companyia 
de Minadors, posen setge a Caldes de Montbui. Durant la 
nit del 13 al 14, els minadors obren una galeria subterrània 
per fer caure la muralla de la vila, i el 14 obren la bretxa a 
la muralla, entren a sac a la vila matant els defensors que 
troben -la majoria fugen pel costat de la riera de Caldes-, 
donen la vila a saqueig i n'incendien la major part de cases.

Plan geometrico de la Villa de Caldas de Monbuy.  Pere Maspons i Cadafalch
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A part de tots els calderins esmentats a l’apartat anterior, 
n'hi ha dos que tenen un relleu especial, als quals volem 
dedicar un espai. Es tracta d'un adscrit al bàndol austriacista 
(Josep Corrons) i un altre al borbònic, al �nal de la guerra 
(Josep Aparici).

L'austriacista és el calderí establert a Mataró Josep 
Corrons, �ll de Pelagi Corrons, blanquer, i d'Elisabet; com 
sol ser habitual, s'ignora el cognom de la mare. No se sap la 
data de naixement, però devia ser pels voltants del 1665. 
Era, com el seu pare, blanquer d'o�ci �ns al 1700, any en què 
ja consta com a mariner. Es va casar a Santa Maria de 
Mataró el 1689 amb Gràcia Natal, aragonesa, amb qui 
tingué cinc �lls. Ni el matrimoni ni cap dels �lls consten com 
a enterrats a Mataró. Josep Corrons participà amb un grup 
de catalans, la majoria del Maresme, en la conquesta aliada 
de Gibraltar (a ells es deu que encara avui dia hi hagi una 
badia del penyal amb el nom de Catalan Bay). Conqueriren

el penyal a les ordres del general de cavalleria Jordi de 
Hessen Darmstadt, conegut a Catalunya com el Príncep 
Jordi, que havia estat Lloctinent de Catalunya de 1698 a 
1701 i, malgrat ser alemany, comandava les tropes anglo-
neerlandeses que ocuparen Gibraltar el 1704, juntament 
amb l'anglès Sir George Rooke.

Josep Corrons fou nomenat alcalde de mar, càrrec equiva-
lent al de governador, i amb el Príncep Jordi defensaren la 
plaça gibraltarenca el 1705. Aconseguiren resistir els 
embats dels espanyols, i quan el Príncep Jordi va retornar a 
Catalunya, el mateix 1705, Josep Corrons quedà com a 
governador principal. Un calderí fou, doncs, el primer 
governador britànic de Gibraltar. El 1709 era ascendit a 
Sergent Major de l'exèrcit, i mantingué els seus càrrecs �ns 
al 1719, any en què era destituït pels britànics. Aleshores 
emprengué el camí de l'exili a Viena, i molt possiblement 
acabà els seus dies en terres de l'actual Hongria.

Josep Corrons i Josep Aparici
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Josep Aparici i Fins (�ns fa poc, conegut com a Josep 
Aparici i Mercader perquè algú havia comès l'error de 
confondre l'o�ci amb el segon cognom) és un dels geògrafs 
més importants del segle XVIII. Nascut a Caldes de 
Montbui l'1 de maig del 1654, tornà a la seva vila natal 
per ser enterrat, després de morir a Barcelona el 16 de 
desembre del 1731. Era �ll del blanquer Josep Aparici, 
�ll de Tremp establert a la nostra vila, i de Victòria; era el 
més gran de set germans. Casat amb Maria Font, tingue-
ren almenys sis �lls.

Josep Aparici excel·lí des de jove en temes econòmics, i 
aviat estigué al servei de personalitats rellevants del seu 
moment, com el Baró de Maldà o Anton de Camporrells, 
procurador general del duc de Cardona. Sense deixar 
d'exercir de mercader, el 1690 estava d'ajudant del tresorer 
de Catalunya, duent la gestió de l'exèrcit, entre altres afers. 
El 1699 esdevenia procurador del Consell de Vint de la 
Llotja de Mar de Barcelona, així com Conseller Quart de la 
ciutat de Barcelona. Com a persona culta, el 1701 ingres-
sava en la il·lustrada Acadèmia dels Descon�ats, actualment 
esdevinguda Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Un cop començada la Guerra de Successió Aparici es 
mantingué a Barcelona, on va tenir diversos càrrecs, tot i 
que també algunes di�cultats a causa de les sospites que 
hi havia sobre les seves simpaties �lipistes, tot i que mai 
no es de�ní �ns molts anys més tard. Com a Tresorer de 
la Diputació del General (Generalitat) elegit per insacula-
ció, administrà el donatiu que feien arribar els pobles i 
viles catalans per al manteniment de la guerra, �ns que 
fou encarregat, sempre per les autoritats austriacistes de 
l'elaboració del mapa de Catalunya adjunt. El mapa anava 
acompanyat d'una Descripció, que a la llarga seria apro�-
tada per a l'elaboració del Cadastre de Patiño ja que 
contenia unes propostes de reformes �scals. El 1709 
estaven ja acabats, mapa i text annex.

El 1713 es va retirar a Mataró amb la seva família; la 
ciutat del Maresme havia esdevingut el refugi dels bo- 
ti�ers catalans davant del fervor austriacista que man- 

tenia Barcelona. Va ser aleshores que es va decantar cla- 
rament per la causa borbònica. El 1714, en els moments 
�nals de la guerra José Patiño cridà Josep Aparici per tal 
que col·laborés amb ell en l'elaboració del cadastre, que 
tan nefast va ser per a l'economia catalana a partir del 
1715. Catalunya esdevenia així el laboratori d'assaig d'un 
nou impost que a mitjan segle XVIII s'estendria a tot el 
regne. També s'atribueix a Aparici el fet que el nou mapa 
de Catalunya dividida en corregiments no fos essencial-
ment diferent de l'antiga divisió en vegueries.

Vidu el 1722, dedicà els darrers anys a escriure sobre la 
mala aplicació que s'estava fent del cadastre, ja que el que 
s'estava fent diferia molt dels seus projectes inicials. 
També es dedicà al projecte d'aconseguir unes terres a 
l'estany del Port de Barcelona, a tocar de terres seves, per 
fer-hi una plantació extensiva de cànem, així com a 
procurar que el seu �ll heretés el seu o�ci d'o�cial del 
llibre de la Taula de Canvis de Barcelona, dins de la Taula 
de Comuns Dipòsits, un precedent de les caixes d'estalvis. 
Ha passat a la història com a expert en economia, tant 
�scal com �nancera, i, sobretot, com a autor de mapes de 
molta qualitat.

Mapa del Geògraf Aparici. Fons Museu Delger



Conseqüències de la Guerra
HUMÀ   
* Duríssima repressió damunt dels austriacistes. Josep 
Moragues rebé tres condemnes de mort, i fou executat 
de les tres, amb acarnissament sobre el seu cadàver, un 
cop aplicada la primera (fou degollat, esquarterat i 
decapitat, després de ser desposseït del seu rang militar, 
torturat i arrossegat per un cavall pels carrers de Barce-
lona). És el cas més espectacular, però no fou l'únic. 
Molts dels combatents austriacistes que no es van 
exiliar van passar anys a les presons.
* Uns 16.000 austriacistes van haver d'exiliar-se a Viena, 
des d'on es van repartir per les actuals Àustria, Hongria, 
Sèrbia i Itàlia.
* Desarmament total de la població civil; �ns i tot foren 
prohibits els ganivets de punta.
* Es va aplicar el delme de forca: es va penjar la desena 
part dels presoners de cada poble.

CULTURAL
* Prohibició de la llengua catalana i imposició de la caste-
llana.
* Supressió de les universitats catalanes i concentració 
dels estudis superiors a la universitat borbònica de 
Cervera. 

ALTRES 
* Enderrocament de muralles, castells i cases fortes com 
a represàlia.
* Enderroc de tot el barri barceloní de Ribera i construc-
ció de la Ciutadella, que, juntament amb Montjuïc, havia 
de servir per a controlar i reprimir la ciutat comtal.
* Les represàlies arribaren a detalls esperpèntics: la 
campana Honorata de la catedral de Barcelona fou 
baixada i fosa per haver cridat la població al combat 
durant la guerra.

A NIVELL POLÍTIC 
* Imposició d'un règim d'ocupació militar. La màxima 
autoritat reial a Catalunya era el Capità General, que 
presidia �ns i tot l'Audiència.
* Ocupació del Palau de la Generalitat per la Real Audien-
cia borbònica.
* Decret de Nova Planta:
- Liquidació dels regnes de la Corona d'Aragó i incorpo-
ració a Castella.
- Derogació de tota mena de lleis i privilegis que no 
fossin estrictament els castellans, llevat del dret civil.
- Imposició d'un model polític uniformista, centralista i 
absolutista.
- Supressió de tota mena de càrrecs públics i estructures 
polítiques pròpies, i implantació de les castellanes.
- Supressió del parlamentarisme català: el rei passa a 
tenir tot el poder absolut. El sistema d'elecció de càrrecs 
locals és abolit, i és el Capità General qui nomena 
alcaldes i regidors, al seu gust o per venda de càrrecs. 
Això dugué a una corrupció política generalitzada.
- Supressió dels sometents.

D'ORDRE ECONÒMIC
* Imposició de nous tributs, tant a l'agricultura com al 
comerç i la indústria, principalment el Reial Cadastre. 
Supressió de tota mena de privilegis i exempcions.
* Expropiació de les fortunes dels austriacistes. Tanma-
teix, els hereus en van poder recuperar una part anys 
més tard.
* Lenta i difícil recuperació dels estralls en el territori 
d'una guerra llarga i dura. La imposició del cadastre i 
dels tributs contribuí a fer-la més feixuga, i provocà la 
ruïna d'un bon nombre de masies i pobles.
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Fragment de la crema de banderes

Les conseqüències de la derrota austriacista a la Guerra de 
Successió estan a bastament explicades. Remetem a la 
bibliogra�a general per tal d'ampliar informació per a tots 
aquells que hi estiguin interessats.

Tanmateix, voldríem reblar amb dades o detalls algunes de 
les a�rmacions. La resta estan a bastament tractades en 
tota la bibliogra�a sobre la guerra de successió:

* Després de la capitulació de Cardona, amb tots els punts 
respectats inicialment pels vencedors, una part molt 
important dels combatents austriacistes van marxar cap a 
Viena o altres indrets del Sacre Imperi Romanicogermà-
nic, com Budapest, Gènova o Nàpols. Es calculen uns 
16.000  exiliats. En un indret de l'actual Sèrbia -la Voivodi-
na- es construí una ciutat per a molts d'ells, que s'anomenà 
la Nova Barcelona (també era coneguda com Carlobagen). 
Era al Banat de Temesvar, on actualment hi ha el poble de 
Zrenjanin. Aquesta ciutat, però, no va resistir una passa de 
pesta bubònica, a causa de l'edat avançada de la majoria 
dels seus habitants. Els qui sobrevisqueren marxaren cap a 
les grans ciutats de l'imperi, principalment. Havia estat 
fundada el 1735 i el 1738 quedava despoblada.

* A part del cas de Josep Moragues ja exposat, Ermengol 
Amill fou empresonat, però se n'escapà, Antonio de 
Villarroel fou empresonat i portat a Galícia a peu -lligat a la 
gropa d'un cavall- de la forma més ominosa possible, per 
complir presó la resta dels seus dies. Prèviament, el 2 de 
novembre del 1713 el coronel de fusellers de muntanya 
Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda, amb qui anava el 
calderí Anton Mauri, havia estat traït, detingut i penjat a 
la forca a Vic.

* Una desena part dels homes entre 15 i 50 anys dels 
pobles resistents foren penjats en el que es coneix com a 
delme de forca (diezmo de horca sin estrépito de justicia), 
sense judici previ. D'altres versions, però, de�neixen 
aquest delme de forca com el destí de nou de cada deu 
presoners de guerra condemnats a galeres de per vida, i el 
desè destinat a ser penjat a la forca. Segons un estudi     

recent, foren uns 4.000 els ciutadans catalans que foren 
executats públicament sense judici previ durant i al �nal 
de la Guerra de Successió.

* Es feren enderrocar les muralles, almenys parcialment, 
de les viles catalanes que no foren seu d'una unitat 
militar en acabar la Guerra de Successió, en canvi, se'n 
reforçaren les que estaven al servei de l'exèrcit. Igual-
ment, es feren enderrocar la major part de castells i 
torres de defensa que no eren llocs reials o de directe 
interès militar. S'imposaren guarnicions permanents en 
determina-des viles estratègiques, de manera que la 
presència de l'exèrcit esdevingué una realitat permanent 
a molts llocs de Catalunya, i no de pas com havia estat al 
llarg del segle XVII.
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Cronologia de Caldes de Montbui durant la Guerra de Successió
1705
17 de maig: Pacte dels vigatans

20 de juny: Pacte de Gènova

22 de juliol: Armament i aprovisionament de 
municions a Caldes de Montbui

24 d'agost: Desembarcament dels aliats a Barcelona i 
revolta generalitzada a Osona

6 de setembre: Organització de mig sometent a 
Caldes de Montbui

17 de setembre: Ocupació aliada de Montjuïc

3 d'octubre: Partença de 50 homes del sometent 
de Caldes de Montbui a Montjuïc

9 d'octubre: Victòria aliada a Barcelona

5 de desembre: Inici de les Corts a Barcelona. 
Síndic de Caldes de Montbui, Domingo Font

1706
20 de febrer: Arriba a Caldes de Montbui l'ordre 
del donatiu general de guerra. Partença de 10 
homes del sometent cap a Girona

14 de març: Creació d'una lleva de 6 soldats

31 de març: Clausura de les Corts a Barcelona

3 d'abril: Inici del primer setge borbònic de Barcelona

7 i 8 d'abril: Combats a Montjuïc

25 d'abril: Montjuïc cau en mans dels borbònics

26 d'abril: Caldes de Montbui envia 6 cavalls i 50 
homes per al comboi d'aprovisionament de 
Barcelona

7 de maig: Arribada de la �ota anglesa a Barcelona

12 de maig: Fi del primer setge borbònic de Barcelona

14 de maig: Ordre d'alçar sometent general. 
Parteixen de Caldes de Montbui 25 homes

25 de juliol: Reclamació del donatiu general de guerra 
(360 lliures)

19 de setembre: Partença de sis terrallons (homes 
per a terrejar) cap a Montjuïc

21 de novembre: Tramesa de 50 quintars de palla 
per a les cavalleries de Barcelona

1707
22 de març: Retorn de Carles III a Barcelona

25 d'abril: Batalla d'Almansa

15 de maig: Nova reclamació del donatiu de 360 lliures

2 de juny: Caldes de Montbui aporta un capità i 
quatre soldats a la mobilització general

5 de juny: Es nomena el calderí Joan Cellés i Alua 
capità, però no s'accepta a Barcelona perquè 
Caldes només pot nomenar un alferes

29 de juny: Decret de Nova Planta a València i Aragó

Finals de juny del 1707 – setembre del 1712: A 
Caldes de Montbui s'està una guarnició de cent 
cavalls del terç del Marquès de Rubí (Regiment 
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d'Infanteria de la Reina), als quals cal mantenir i 
no hi ha palla, que cal comprar a fora; als soldats, 
se'ls ha de proveir de pa i civada, que seran 
pagats. De civada, tampoc no n'hi ha. Se'ls dóna 
mestall, amb protestes constants dels soldats. 
Moltes cases tenen allotjats més soldats dels que 
els pertoquen. Tot això genera problemes entre 
els soldats i els habitants de la vila, i de la vila 
amb les autoritats superiors. A partir d'agost del 
1711, es parla de cent soldats malalts del Regi-
ment de Starhemberg, i a partir de setembre del 
1712, de soldats del Regiment de Grisons. A més, 
la palla dels cavalls era avançada per la vila i pels 
pagesos, que comptaven cobrar més endavant

19 d'octubre: el sometent de Caldes de Montbui va 
a Agramunt i a Tàrrega

14 de novembre: Ocupació borbònica de Lleida

22 de novembre: Caldes de Montbui ha de 
sumar-se al transport de municions a Berga

1708
22 de gener: S'aixeca sometent general a Catalun-
ya. Caldes de Montbui s'hi afegeix

15 de juliol: S'envien proveïments de palla a 
Granollers, i provisions amb destí a Tortosa

16 de juliol: Tortosa cau en mans dels borbònics

17 de juliol: Es tramet més palla a Montcada

26 de juliol: Es determina enviar el mateix agasajo 
als reis que Granollers

1 d'agost: Rati�cació a Barcelona de les noces reials de 
Carles III amb Elisabeth Cristine von Braunschweig – 
Wolfenbüttel

31 d'agost: Es porta forment i mestall a Cervera.

Desembre: S'esgoten les provisions per a proveir 
les tropes que són a Caldes de Montbui. Cal 
comprar-ne a fora i es negocia amb les autoritats 
militars. La vila s'ha d'endeutar. S'apliquen 
impostos (talles) a eclesiàstics, militars i altres 
exempts

1709
2 de juny: Passen tres companyies de soldats per 
Caldes de Montbui i fan estralls a l'agricultura

9 de juny: Es reclama palla per a Barcelona. Caldes 
de Montbui la hi envia

11 de setembre: Publicació dels Anales de Cataluña, de 
Narcís Feliu de la Penya

16 a 19 de setembre: Gros trànsit de cavalleria per 
Caldes de Montbui, que delma molt les existències 
de palla, renovades amb la collita de l'estiu

18 d'octubre: Nova ordre d'alçar sometent gene-
ral. Caldes de Montbui hi contribueix amb 12 
homes

1710
27 de juliol: Victòria austriacista a Almenar

20 d'agost: Victòria austriacista a Saragossa

27 d'agost: S'envia palla a Sabadell

28 de setembre: Efímera ocupació austriacista de 
Madrid

Octubre: Canvi polític a Anglaterra

5 d'octubre: S'envia palla a Barcelona

29 d'octubre: Arriba una nova companyia de 
cavalleria. Problemes d'allotjament
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23 de novembre: Consta l'existència de presoners 
de guerra a Caldes de Montbui

9 i 10 de desembre: Victòria borbònica a Brihuega i 
Villaviciosa. Ocupació borbònica d'Aragó

28 de desembre: Caldes de Montbui aporta 20 
homes a la mobilització general, que són augmen-
tats a 50 al cap de tres dies

1711
8 de gener: S'envia el sometent de Caldes de 
Montbui a Blanes. Hi van 25 homes

24 de gener: Ocupació borbònica de Girona

25 de gener: Es torna a enviar palla per als 20.000 
cavalls aquarterats a Barcelona. La de la vila 
torna a estar exhaurida, i cal comprar-ne a fora, 
amb tot el que comporta

8 de febrer: Caldes de Montbui contribueix a la 
defensa de les Drassanes i Portal de Sant Antoni 
de Barcelona amb 250 estaques de 14 pams de 
llargària i 3/4 de corona. Alhora, per petició de 
Granollers, ha de contribuir amb mules per a 
portar pa i gra a Sant Celoni, per a la infanteria i 
la cavalleria, però no les hi pot dur per l'encàrrec 
de les estaques i la necessitat de proveir les tropes 
que són a Caldes. Tot això provoca noves talles, 
taxes, impostos...

17 d'abril: Mor Josep I, emperador d'Àustria. Carles III 
l'ha de succeir

15 de juny: El coronel que comanda els soldats que 
són a Caldes de Montbui fa venir 23 cavalcadures 
més, cosa que incrementa la necessitat de palla. El 
Consell de la Vila es queixa que té gastos molt 
extravagants, i no hi pot fer front. Decideixen 
exposar a Starhemberg (lo Sr. Estamborch) la 
situació del comú de Caldes de Montbui

18 d'agost: Nova reclamació d'aportació de palla a 
Barcelona. La vila no pot aportar-ne ja més i 
decideixen enviar un Jurat a Barcelona per passar 
comptes de tot el que ha gastat ja Caldes de 
Montbui al llarg de la guerra. Es parla, a més, per 
primer cop de l'allotjament a la vila de soldats 
malalts i ferits del Regiment del Mariscal Esta-
ramberch

27 de setembre: Carles III marxa cap a Viena, deixant la 
seva muller de lloctinent seu i capitana general a 
Barcelona

Setembre – desembre: Setge i batalla dels Prats de Rei; 
retirada de les tropes borbòniques

4 d'octubre: Davant de les negatives de la vila a 
demandes anterior, Caldes de Montbui és commi-
nada a prestar servei per a un transport a Sant 
Celoni ab totas las cavalcaduras grossas com xicas

9 d'octubre: Es demana a Caldes de Montbui que 
enviï 6 terrallons a Hostalric. La vila respon amb 
la sol·licitud de ser-ne alliberada per la despesa 
que suposa a la vila l'allotjament dels malalts, Se 
li diu que per donar exemple a d'altres pobles, 
n'aporti 10

12 d'octubre: Carles III és elegit emperador del Sacre 
Imperi Romanogermànic (Àustria)

14 de novembre – 22 de desembre: Setge borbònic 
fracassat a Cardona

16 de novembre – 20 de desembre: Arriba l'ordre 
d'allotjar a la vila cent soldats desmuntats de 
cavalleria alemanya, a les ordres de Mr. Lavigne. 
Amb els soldats arriba el Sergent Major, però 
l'ordre no parla d'o�cials. Caldes de Montbui, que 
encara té més de cent soldats malalts allotjats a la 
vila, diu no poder suportar tanta càrrega

22 de desembre: Carles III és coronat a Frankfurt 
emperador com a Carles IV



1712
3 de gener: Arriba el general Paté per a celebrar 
consell de guerra. Ha demanat una casa per a tal 
efecte

17 de gener: Hi ha un con�icte amb el tinent 
coronel resident a casa del Dr. Jaume Sala, i hi 
intervé el Regent de la Cancelleria Reial. Pel que 
sembla, el tinent coronel hi és entrat sense 
negociacions prèvies, i els soldats hi han fet 
destrosses, que ha de reparar el comú

5 de febrer: Torna a estar exhaurida la palla de la 
pallissa comunal. El Consell de la Vila ha de 
continuar buscant recursos, malgrat la situació 
de l'economia municipal

17 d'abril: Noves ordres, ara del Marquès de 
Rialp, per a proveir de palla la cavalleria allotjada 
a Caldes de Montbui. Per primer cop s'esmenta el 
preu ofert per quintar

5 de maig: Caldes de Montbui ha d'aportar a 
Barcelona cavalcadures per a transport, a més 
d'un donatiu, com ja s'estava fent anteriorment

18 – 19 de juny: A més de la guarnició existent a la 
vila, arriben el capità de cavalleria Ballayre, amb 
el seu alferes, 26 soldats de cavall muntats i 13 de 
desmuntats, del Regiment de Cavalleria Aleman-
ya del comte Hiergner, que porten més de 40 
cavalls a la guarnició de la vila. Això provoca més 
dependència de la vila respecte de l'exèrcit 
allotjat; a més, el capità esmentat ha de ser 
dipositari d'un pagament exigit a la vila

29 de juny: Per problemes de moneda, el capità 
Miquel Bellayre només vol cobrar en plata, cosa 
que no es pot fer per manca de moneda d'aquesta 
mena; el Consell de la Vila decideix que si el capità no 
s'avé a raons, es trenquin els tractes fets amb ell

17 de juliol: Caldes de Montbui contribueix amb 
cinc mules a un transport reial

14 de setembre: Abandona Caldes de Montbui la 
guarnició de cavalleria, i és substituïda per un 
Regiment de Grisons, d'infanteria

12 d'octubre: Arriba a Caldes de Montbui, a fer la 
convalescència, Milord Mark Kerr

21 d'octubre: Caldes de Montbui aporta dos 
terrallons a Blanes. El Consell de la Vila envia el 
Jurat en cap a Barcelona per a explicar que la vila 
no pot fer-ho

21 de desembre: Nova petició de terrallons, ara a 
Hostalric, en nombre de nou. Caldes de Montbui 
decideix fer el mateix que facin les viles i pobles 
circumdants

Setembre: Les tropes angleses abandonen Catalunya

1713
1 de gener: Arriba una carta del Dr. Felip de 
Ferran i de Sacirera des del camp de Cap de Pont 
(Girona), avisant que s'estigui a punt per si els 
enemics avancen a reforçar Girona, alhora que es 
demanen carros, matxos i altres mitjans de 
transport. La vila n'hi envia quatre

15 de gener: El Consell de la Vila aprova els 
mitjans per atendre les despeses que comporta 
l'allotjament a Caldes de Montbui de més de 125 
cavalls

18 de març: Elisabeth Cristine von Braunschweig – 
Wolfenbüttel abandona Barcelona

11 d'abril: Tractat d'Utrecht
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30 d'abril: Caldes de Montbui acorda no comprar 
més palla per avançat: s'han exhaurit tots els seus 
recursos. Decideix que la palla, la compri directa-
ment l'exèrcit amb els seus diners

5 de juny: S'esmenta el lloc on podrien estar 
allotjats els soldats de guarnició a Caldes de 
Montbui: la Torre del Negrell 

22 de juny: Conveni de l'Hospitalet

5 i 6 de juliol: El Braç Reial i Militar decideix resistir

11 de juliol: Villarroel comença a actuar de capità 
general dels catalans

13 de juliol: Batalla de Torredembarra. Derrota dels 
austriacistes

18 de juliol: Arriben noves que les tropes borbòni-
ques són a Martorell, i s'envia un delegat per a 
tenir-ne més notícies

25 de juliol: Desplegament del setge de Barcelona, 
comandat pel Duc de Pòpoli

9 d'agost: Comença l'expedició del Diputat Militar

11 d'agost: Combat de Caldes d'Estrac, amb victòria 
austriacista

13 d'agost: Incendi borbònic de la ciutat de Manresa

15 d'agost: Arriben notícies d'excessos dels 
ocupants borbònics a Terrassa i a Sabadell. Caldes 
de Montbui decideix enviar-hi 60 homes

3 de setembre: Arriben a Caldes de Montbui les 
propostes i peticions del Diputat Militar. La 
petició inclou homes per a la defensa de la Pàtria, 
a més de 2000 raccions de pa, 100 quarteres de 
gra grosses, 30 moltons i 10 càrregues de vi. El 
Consell de la Vila decideix indagar què fan els 
pobles i viles dels entorns, i fer el que es pugui, 
ateses les poques forces de la vila. També es diu 

que hi ha moltes viles que han retut obediència a 
l'enemic

10 de setembre: Arriba una ordre del general 
Bracamonte, borbònic, perquè Caldes de Montbui 
es posi sota la seva obediència. Convoca els jurats 
de la vila al camp de davant de Barcelona, i els 
ordena que portin palla per als cavalls de l'exèrcit 
borbònic

4 de setembre: El general Bracamonte exigeix a la 
vila 130 moltons

23 de setembre: El general Moragues rendeix Castellciu-
tat als borbònics

29 de setembre: L'intendent general borbònic, 
José Patiño, exigeix a Caldes de Montbui 12 
homes per a treballar en el setge de Barcelona 
(terrallons), fora del camp de tir de l'artilleria de 
la ciutat, sota l'amenaça d'una multa de 2.000 
escuts i altres represàlies. No surten voluntaris, i 
els ha d'allistar el batlle, sota amenaça

3 d'octubre: Passa per Caldes de Montbui el 
general austriacista Rafael Nebot, de l'expedició 
del Diputat Militar, i hi deixa alguns cavalls 
dolents. Es decideix repartir-los entre els pagesos

5 d'octubre: Final de l'expedició del Diputat Militar. 
Fracàs i fugida a Barcelona dels capdavanters, deixant 
abandonats els voluntaris arreplegats

6 d'octubre: 380 dels voluntaris anteriors, d'un grup de 
600 comandats pel coronel Ermengol Amill i el capità 
Rau, trenquen el setge i entren a Barcelona

7 d'octubre: Noves exigències borbòniques, 
sempre sota amenaça: cal portar 200 quarteres de 
blat i 200 d'ordi, civada o altres grans grossers a 
Granollers, per a ús de la cavalleria. Com sempre, 
es promet pagar al preu corrent 
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17 d'octubre: El Duc de Pòpoli convoca els jurats 
de la vila a Sabadell. El seu delegat, Francesc 
Miret, els commina que, sense rèplica, aportin 
600 quintars de palla

28 de setembre: El boti�er Josep d'Alòs exigeix el 
pagament d'unes butlles de guerra corresponents 
al 1713

24 d'octubre: Es rep queixa del camp davant de 
Barcelona que Caldes de Montbui ajuda poc els 
exèrcits borbònics

26 d'octubre: El jurat de la vila Joan March està 
pres al camp de davant de Barcelona perquè la vila 
permeté que els del Diputat Militar s'enduguessin 
gra de casa d'Ignasi de Rius la primera vegada que 
van passar per Caldes de Montbui. La raó del 
Consell de la Vila és que no es pogué evitar pel 
gran tumult de gent que s'hi aplegà

30 – 31 d'octubre: Segon setge borbònic fracassat a 
Cardona

2 de novembre: Bac de Roda és executat a Vic

11 de novembre: El boti�er Francesc Miret ha 
dormit a la vila, amb una companyia de soldats a 
cavall, i ha demanat 240 pans per a diumenge a 
Sabadell. Alhora, José Patiño demana 6 terrallons 
més per al setge de Barcelona. Com que no hi ha 
diners, per atendre les dues exigències cal fer 
talla doble

17 de novembre: Combat de Navès amb victòria 
austricista del Marquès del Poal contra miquelets 
borbònics catalans, boti�ers

25 de novembre: El Sr. Francesc Aparici, �ll del 
geògraf calderí Josep Aparici, passà per la vila per 
exigir que es satisfessin immediatament els 
diners de les butlles imposades per Josep d'Alòs 

8 de desembre: Es crea un censal per poder pagar 
les butlles esmentades i la indemnització a Ignasi 
de Rius i se n'ha de crear un altre per poder 
satisfer els 130 moltons que els exigeix, sense 
excuses ni discussió i amb amenaces, el general 
borbònic Feliciano Bracamonte

28 de desembre: José Patiño convoca els jurats 
calderins a Granollers per a imposar-los, sense 
retards ni discussions i amb amenaces, un nou 
tribut, de 900 rals de vuit per raó d'allotjament de 
tropes

1714
1 de gener: Un destacament de voluntaris austria-
cistes passa per la vila i deixa un cavall coix a casa 
del jurat Josep Casademunt; tot seguit passa un 
destacament borbònic del general Bracamonte i 
s'endugueren el cavall. Quan els voluntaris 
tornaren a passar, exigiren el cavall, i s'endugue-
ren pres el jurat esmentat per fer-li pagar el 
cavall. El Consell de la Vila decideix indemnitzar 
en Casademunt

4 de gener: Insurrecció austriacista a Sant Martí 
Sarroca

10 i 11 de gener: Són presos en el terme de Caldes 
de Montbui 80 dragons amb els seus o�cials, dels 
quals només consta el capità Joan Matas. Són més 
de 2000 amotinats, segons el Duc de Pòpoli, que 
baixaren de la muntanya a les 3 de la matinada de 
l'11 de gener, rebentaren el Portal de Bellit i feren 
presoners els soldats borbònics. Al dia següent 
aquests presoners foren transferits a Cardona

13 i 14 de gener: Assalt de la Bretxa, a Caldes de 
Montbui. Els borbònics entren, maten els defen-
sors que troben, saquegen la vila i cremen la 
major part de cases
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Mitjans – �nal de gener: Enfrontaments generalitzats a 
tot el país. Són cremades moltes viles i pobles

Finals de gener: El Marquès del Poal rep l'ordre d'orga-
nitzar l'exèrcit català de l'interior i fa una crida als 
combatents de tot Catalunya a reunir-se amb ell a 
Monistrol de Calders. Instal·len el quarter general a 
Marfà

Febrer – setembre: Les forces del Marquès del Poal 
lliuren constants enfrontaments amb les del Campo 
volante de Cataluña, del Conde de Montemar

2 de febrer: La vila de Caldes de Montbui es veu 
obligada a lliurar tots els cavalls que té a l'exèrcit 
borbònic al camp de davant de Barcelona. Com 
que, per haver estat saquejada i cremada la vila, 
no hi ha diners per satisfer tots els deutes de 
contribucions que la vila té, es fan anar els jurats 
al camp de davant de Barcelona per tal d'avaluar 
l'abast de tot el que ha passat i quins tributs se'ls 
imposen

18 de febrer: Noves cartes de Patiño reclamen el 
pagament del “donatiu” de la vila ja esmentat 
anteriorment. Es decideix suplicar que no s'obli-
gui a aquests pagaments, atesos els estralls 
soferts. De resultes del saqueig i crema de les 
cases de Caldes de Montbui, s'han in�ltrat en la 
vila forasters dedicats al furt. El Consell de la Vila 
decideix assenyalar les cases sospitoses on hi ha 
forasters, exposar a la vergonya els responsables 
de furts i expulsar-los-en. Es determina que no es 
pugui llogar cap casa a forasters sense autoritza-
ció dels jurats de la vila

25 de febrer: Caldes de Montbui ha de pagar 800 
peces de vuit, segons ha determinat Patiño 
després d'haver llegit el memorial de la vila. Això 
obliga la vila a fer un nou censal (préstec amb 
interessos elevats, sovint de per vida si no es 
torna la quantitat inicial íntegra)

10 de març: Arriba una amenaça del sergent major 
del Regiment de Cavalleria borbònic Domingo 
Grassia que si la vila no paga l'imposat per Patiño, 
enviaran militars ab lo rigor de la guerra

6 d'abril: El general de batalla Diego González, un 
dels o�cials resnposables del saqueig i crema de 
Caldes de Montbui, exigeix a la vila 3000 raccions 
de pa que cal portar a Sabadell; si no es fa, 
amenaça que passaran las tropas a castigarnos 
rigurosament

15 d'abril: El coronel de fusellers de muntanya 
Ermengol Amill passa per Caldes de Montbui, on 
té una topada amb els soldats borbònics del 
regiment destacat a Sabadell, sota les ordres de 
Diego González

17 d'abril: El sergent major del general Diego 
González exigeix a la vila quaranta màrfegues i 
quaranta �assades plenes de palla que cal portar 
en breu temps a Sabadell. Es resol enviar un 
representant a explicar que no es pot complir a 
causa del saqueig i crema de la vila

25 d'abril: Nova exigència de Diego González: cal 
enviar 12 bagatges per dos dies, a més de 40 
quintars de farratge, sota amenaça d'una multa 
de 200 lliures i un càstig sever. El mateix general 
exigeix per al 29 d'abril sis unces de pebre, dues 
dotzenes de lletugues, espinacs, alls tendres, tres 
lliures de prunes seques, un moltó cada tres dies, 
començant el 3 del mes corrent, 26 lliures i una 
vedella

27 d'abril: Una altra exigència del mateix militar: 
l'endemà a migdia han de portar a Sabadell 2000 
raccions de pa d'una i quatre unces, sens omissio 
perque sarem castigats ab tot lo rigor de la guerra

28 d'abril – 3 de maig: S'estableix un destacament 
a Caldes de Montbui. Els o�cials no admeten que 
els soldats paguin per la seva estada
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23 de maig: Noves exigències del general Diego 
González. Han de dur el mateix dia 35 càrregues 
de palla a Terrassa, a més d'aportar els bagatges 
per a dos dies. De la omissio experimentarem lo 
rigor de la guerra

12 de juny: Nova exigència de José Patiño: sots 
pena del rigor de guerra cal portar al camp del 
setge de Barcelona 3.000 feixines dels boscos de 
Sant Jeroni de la Murtra. S'envia un síndic 
delegat per tal d'obtenir algun alleugeriment de 
l'exigència

17 de juny: El Jurat en Cap informa que la vila ha 
hagut de pagar en els dos darrers anys 3.400 
lliures per pagar els moltons exigits pel general 
Feliciano Bracamonte, i això ha empenyorat 
encara més la ja exhaurida economia de la vila. 
S'informa que el general Diego González no ha 
cedit en les seves exigències, i que, a més està 
contínuament demanant bagatges per tot el 
Vallès

1 de juliol: Arriba la notícia que els jurats vells de 
la vila, els que acaben mandat, estan retinguts a 
Granollers per un destacament de tropes borbòni-
ques �ns que entre Sentmenat, Caldes de Montbui 
i la resta de la Baronia de Montbui es paguin 
2.730 dobles i 23 rals pels soldats, cavalls i 
equipatge que foren presos l'11 de gener en 
aquesta vila i pel gran tumult de gent que baixà de 
les muntanyes a les 3 de la matinada espatllant el 
portal d'en Bellit i el dels Jaquesos, i agafant 
presoners el capità Joan Matas i els soldats 
esmentats. La part que pertoca a Caldes és de 581 
dobles i 13 rals. El Consell de la Vila decideix fer 
un nou censal

6 de juliol: El mariscal Berwick substitueix el Duc de 
Pòpoli com a comandant del setge de Barcelona

28 de juliol: Després de l'ajustament fet entre

Sentmenat, la Baronia de Montbui i Caldes de  
Montbui per l'afer dels soldats del capità Matas 
de l'11 de gener, la vila ha de pagar 1.600 dobles

1 d'agost: El general Diego González torna amb 
noves exigències: cada dia, la vila ha de portar a 
Granollers tota la palla de què es disposi en la vila 
i terme

3 d'agost: Diego González exigeix ara per al 
mateix dia 50 quintars de blat, que del contrari 
experimentarem lo rigor de la guerra

13 i 14 d'agost: Batalla de Talamanca i Sant Llorenç 
Savall. Fou la darrera victòria a la història d'un exèrcit 
català

28 d'agost: El comandant de Granollers, Juan 
Degages, mana que, sense excuses, Caldes de 
Montbui contribueixi amb 30 bagatges a portar 
grans càrregues de palla i provisions per a dos 
dies. Els anteriors bagatges encara no han tornat, 
i el temps donat és molt limitat. El militar 
amenassa castigar personalment ab tot rigor 
militar, sequejant y cremant las casas com a revel-
des y inobedients

3 de setembre: El general Diego González 
amenaça de càstig per haver entrat voluntaris 
(resistents austriacistes) dins de la vila

11 de setembre: Arriba la notícia que Diego 
González vol que es paguin cent dobles per l'afer 
de l'11 de gener, absolent de la resta si es paguen 
els altres deutes que té la vila amb el mateix 
general

11 de setembre: Caiguda de Barcelona

16 de setembre: Es rep un ultimàtum de José 
Antonio de León y Luna perquè la vila pagui els 
seus deutes amb l'exèrcit borbònic, o li serà 
augmentat el deute a 500 escuts, i s'avisarà el 
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pagament suposa un nou deute o un nou censal, 
que empenyora sobre manera Caldes de Montbui.  
En aquell moment, els calderins estan sobrecarre-
gats de taxes, talles i altres contribucions per fer 
front a aital situació econòmica. Els habitants de 
la vila jutgen com a excessius tants tributs

4 de novembre: Arriba l'ordre al Consell de la Vila 
d'acceptar com a batlle Jaume Pujadas. Un cop ha 
pres la vara, proposa paredar el Portal de Vic o 
fer-hi portes noves perquè es pugui tancar

25 de novembre: S'acorda reparar la reixa del 
Portal dels Jaquesos i el sostre de les presons. 
S'acorda rebaixar la remuneració dels jurats de la 
vila, per manca de diners a la caixa municipal

No hi ha llibres conservats del Consell de la Vila 
dels anys 1715, 1716 i 1717

general Diego González perquè apliqui un càstig 
sever al batlle i jurats de Caldes de Montbui per la 
seva resistència a les ordres rebudes

17 de setembre: Diego González exigeix ara que, 
per a les tropes franceses de trànsit a Granollers, 
Caldes de Montbui aporti 15 màrfegues, 15 plats, 
15 càntirs, 15 olles i 15 mantes, amb l'amenaça 
que a la menor dilació avisarà les tropes que estan 
allotjades a la mateixa vila. Per una altra banda, 
el Superintendent General demana 24 terrallons 
per a Barcelona, amb les seves magalles i magalls

18 de setembre: Caiguda de Cardona

25 de setembre: Josep Aparici, delegat del Super-
intendent general, mana que la vila cada setmana 
dipositi en el Forn del Vidre, o Mas Llobet, cent 
quintars de palla per a aliment de la cavalleria de 
guarnició a la vila, i que la vila hi tingui un home 
per a rebre la palla que hi han de dur els pobles 
veïns. Josep Solanes, esparter, és el designat pel 
Consell de la Vila

29 de setembre: Es rep una carta del general 
Diego González amb el text següent: ...nos mana 
que en accio de gracias, de no haver permes S. M. la 
universal degollacio dels habitants ÿ naturals de la 
ciutat de Barcelona havenla tinguda aurada per 
espay de catorze mesos tenint bretxa uberta y 
averla ocupada junt amb sas cortaduras lo die 11 del 
corrent, se cante lo Tedeum en la iglesia parra 
venint lo Ssm Sagrament patent, y per tres dies 
continuos fassam alimarias en totas las casas del 
poble comensant vuy die present �ns lo dilluns mes a 
prop inclusive. D'altra banda, la vila continua 
endeutant-se per fer tots els pagaments diferits 
durant la guerra, cosa que continua passant els 
mesos següents

23 d'octubre: Es continuen pagant les quantitats 
imposades pel Superintendent General. Cada  
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Abans del segle XIX generalment no existeixen censos de població ni padrons d'habitants, per la qual cosa és pràctica-
ment impossible de conèixer al detall els habitants d'una vila com Caldes de Montbui. Ara bé, a través de les llibretes que 
es feien servir per a controlar el pagament de determinades taxes i impostos es poden trobar llistats de caps de casa. 
Aquestes llibretes no indiquen la quantitat d'habitants d'una casa, però sí la seva riquesa. Com a mitjana, però, es calcu-
len uns cinc habitants per llar. Anteriorment a aquestes llibretes, aquesta mateixa informació es pot trobar en les llistes 
dels Fogatges, impostos creats al segle XIV, dels quals els més divulgats són dels anys 1358, 1497, 1515 i 1553. En el 
primer, només consten a Caldes 8 llars nobiliàries; en el de 1497, 138 llars.

En el fogatge del 1515 consten a Caldes de Montbui 157 focs; 148 de no privilegiats; 3 d'eclesiàstics, i 6 de nobiliaris o 
militars. En el del 1553, el nombre de llars ja puja a 197. Caldria multiplicar aquest nombre aproximadament per cinc, 
com ja s'ha dit, per tal d'obtenir una xifra aproximada al nombre dels seus habitants. El 1717, ja expressat en habitants, 
consten 1.391 persones a la vila. En la nostra relació, del 1713-1714, apareixen unes 366 cases, cosa que ens portaria 
cap a uns 1.825 o 1.850 habitants. Fóra plausible que la davallada d'unes 450 persones correspongués al descens de 
població a causa dels efectes de la guerra i els anys immediats.

Cal tenir en compte, però, que hi havia alguns ciutadans exempts de determinats impostos, com ara els eclesiàstics, els 
militars i els que exercien alguns o�cis distingits, com ara apotecaris, metges, cirurgians, causídics (advocats i notaris), 
etcètera. L'impost a què fa referència aquest llistat és el que s'anomenava talla. Es tracta d'un impost de caràcter 
extraordinari i no permanent, que s'utilitzava per a afrontar despeses comunes de la vila que no es podien afrontar amb 
els recursos habituals de què disposava el Consell de la Vila. Les situacions de guerra eren les que més provocaven aques-
ta recaptació extraordinària. La gestió de la tresoreria requeia en un càrrec anomenat Clavari, que any rere any havia 
de retre comptes al Consell de la Vila, prèvia instrucció de dos oïdors de comptes.

Tots aquests càrrecs eren elegits periòdicament (a l'època que ens ocupa, cada dos anys) mitjançant la insaculació: es 
posaven tots els noms dels elegibles dins d'un sac, classi�cats segons les categories socials i altres condicionants, i un 
infant innocent n'extreia els noms de tots els càrrecs del govern local, inclosos els o�cis de clavari, mostassaf (encarre-
gat de pesos, mesures i control de qualitat del mercat) i oïdors de comptes. Per al batlle, s'extreia una terna que s'envia-
va al senyor jurisdiccional, el qual nomenava el batlle d'entre els tres. El batlle era un representant reial o senyorial, i 
administrava justícia, tant civil com criminal, intervenia en la recaptació dels impostos del senyoriu del lloc i tenia una 
certa jurisdicció militar. No intervenia en el Consell de la Vila, que era portat pels jurats.

En aquell moment exercia de Batlle de la vila Joan Viaplana; de secretari, el notari Miquel Palaudàries i Coll. El 
Clavari era Jaume Pujadas, els oïdors de comptes Joan Cot i Francesc Planelló, i el Mostassaf, Esteve Quer, sastre 
(hi havia un altre Esteve Quer, teixidor).

De les llibretes de talles del Clavari dels anys 1713 i 1714, n'hem tret el següent llistat de caps de casa de Caldes de Mont-
bui. Hem mantingut els cognoms gra�ats tal i com surten a les llibretes, tot i que a l'índex consten les diferents gra�es 
possibles per a cada cognom.

Caps de casa de Caldes de Montbui. 1713 – 1714



Carrer de Barcelona (abraça tot el sector de la 
Portalera: a més del pròpiament anomenat carrer de 
Barcelona, incloïa els actualment denominats de Santa 
Susanna, les Graus -de la Piqueta en avall-, na Lleonar-
da, la Sinagoga, Santiago, la Muralla, Hostalric i Roma). 
Comprenia 64 cases habitades.

5 sous

5 sous
6 sous
2 sous
8 sous
4 sous
2 sous
3 sous
3 sous
2 sous
4 sous
9 sous
4 sous
4 sous
8 sous
8 sous
4 sous
2 sous
9 sous
6 sous
50 sous
6 sous
5 sous
5 sous
2 sous
8 sous
8 sous
5 sous
9 sous
2 sous
10 sous
3 sous
5 sous
9 sous
2 sous
2 sous

És l'escultor de la façana barroca
de l'església

Conseller de la Vila

El 1714, al carrer de Vic

El 1714, al carrer de Vic

El 1714, Felip Fàbregas

Conseller de la Vila

El 1714, Jaume Llopis

Conseller de la Vila

Un �ll, Joan, Conseller de la Vila
El 1714, al carrer del Forn

Conseller de la Vila

Pau Sorell

Pau Romaní
Josep Puig
Joan Taló
Geroni Girbau
Muç Brunet
Macià Jofra
Bartomeu Bruguera
Enric Ragassol
Pere Armengol
Joan Torrents
Joan Franquesa
Josep Fàbregas
Josep Vinÿas
Josep Alerm, sabater
Josep Prat
Pau Planas
Antoni Llopis
Pere Portaner
Maria Anna Busquets
Josep Barnadà
Joan Casas, baster
Francesc Alguer
Antoni Layrissa
Lo pubill Cabot
Tomàs Peig
Josep Sors
Joan Gaspar
Francesc Bosch
Valerià Cruells
Josep Vallsmadella
Josep Ballestar
Pau Comes
Farreras i Pineda
Joan Dorrius
Joan Mestras

Valentí Mestras
Joan �omàs
Pubill Roges i Sunÿer
Josep Carner
Sebastià Pujadas
La pubilla Padró
Geroni Plans
Julià Canals
Sebastià Taló
Macià Valls
Josep Figuerola
La viuda Prat
Antoni Torrents
Lo pubill Escarrabill
Jaume Fruÿtós
Joan Vilasseca
Gerònima Pasqual
Macià Serra
Ambròs Serra
Jaume Joan
Miquel Solà
Joan Pujadas
Salvador Torras
Pau Oms
Josep Forns
Jacint Serrats
Antoni Duran
Joan Pujol

2 sous
9 sous
4 sous
2 sous
2 sous
3 sous
2 sous
5 sous
2 sous
4 sous
2 sous
2 sous
2 sous
5 sous
8 sous
3 sous
4 sous
3 sous
4 sous
9 sous
5 sous
2 sous
3 sous
3 sous
2 sous
2 sous
4 sous
2 sous

El 1714, Pere Joan, �equer

Carrer del Forn (abraça tot el sector de la Bretxa: a 
més del pròpiament anomenat carrer del Forn, incloïa 
els actualment denominats d'Agulló, d'en Madella, les 
Graus -de la Piqueta en amunt-, Sant Pere, els Corre-
dossos de Baix des de l'Abeurador �ns al carrer de 
l'Àngel, i el carrer d'en Roig, o de l'Àngel). Constava de 
72 cases habitades.

Pere Otzet o Atzet
La viuda Pau
Pau Moratonas
La viuda Clusellas
La viuda Campvillar
Andreu Rexach
Gabriel Trullàs

3 sous
5 sous
12 sous
4 sous
2 sous
9 sous
2 sous

Mort el gener del 1714
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Miquel Clusella i Font
Francesc Pujol
Miquel Vidal
Antoni Corderas
Francesc Sala
Gabriel Brunés, manyà
Tomàs Casals
Josep Ranaudí
Joan Padró
Pere Escayola
Macià Parés
Jaume Pujadas, negociant
Pau Nivellachs
Joan Calcina
Magí Forns
Joan Planas
Magdalena Escayola
Joan Condal
Joan Solà
Segimon Sanosa
Elisabet Regassol
Josep Oliver
Jaume Brunés, boter
Joan Coll
Pere Joan Planelló
Joan Guardiola
Lo pubill Banyeras
Gabriel Castells
Maria Solà
Antoni Mauri

Francesc Martí
Jaume Ribas
Gaspar Casallachs
Llibori Fiter
Pau Turull
Pere Solanas
Miquel Llopis
Lo pubill Fargas
Narcís Pons
Josep Costa
Josep Prim
Josep Calcina
Bernat Flaquer
La casa d'en Ribas

4 sous
3 sous
3 sous
5 sous
3 sous
10 sous
6 sous
2 sous
4 sous
4 sous
2 sous
22 sous
4 sous
2 sous
18 sous
2 sous
4 sous
4 sous
3 sous
2 sous
4 sous
3 sous
5 sous
2 sous
8 sous
3 sous
2 sous
5 sous
7 sous
3 sous

3 sous
3 sous
2 sous
3 sous
2 sous
3 sous
2 sous
2 sous
8 sous
3 sous
2 sous
3 sous
3 sous
2 sous

El 1714, Joan Casals
No apareix el 1714

Clavari
No apareix el 1714

La viuda Escayola

Conseller de la Vila

Conseller de la Vila

Havia estat fuseller de
muntanya

No apareix el 1713
Andreu Balada
Pere Rifer
Esteve Quer, teixidor
Sebastià Fontcuberta

Josep Corbera
Magí Garau
Francesc Codina
Josep Balada
Francesc Casas i Prat

Geroni Batu
Francesc Arimon, sabater
Gerònima Oliveras
Valentí Malats
Joan Clos
Lo pubill Solanas
La viuda Canals
No apareix el 1713
Jaume Soler
No cotitzà el 1713

16 sous
6 sous
8 sous
4 sous
4 sous

4 sous
6 sous
6 sous
8 sous
9 sous

8 sous
5 sous
7 sous
3 sous
3 sous
5 sous
3 sous
16 sous
3 sous

1714: Pau Balada

Casa Fontcuberta (el pare,
mort el gener del 1714)

Lo hereu Casas i Prat (el pa-
re, mort el gener del 1714)

Conseller de la Vila

Miquel Bas i Solanas

1714: Joan Taló, major

Dr. Jaume Sala; mort el
gener del 1714

Carrer Nou (abraça tot el sector de l'Abeurador: a més 
del pròpiament anomenat carrer Nou, incloïa els 
actualment denominats Corredossos de Baix, en el 
tram des de l'Abeurador �ns al carrer de Bellit, i el 
desaparegut carrer de la Font del Salze). Hi consten 25 
cases habitades.

Pubill Colomer i Gironès
Lo pubill Font
Josep Vilà
Felicià Navarro
Joan Castellar
Ramon Palaudàries
Isidre Pla
Pau Llimona
Sebastià Costa
Joan Oliveras
Pere Rius
Andreu Prat
Pere Viaplana

7 sous
21 sous
4 sous
5 sous
41 sous
6 sous
3 sous
5 sous
4 sous
9 sous
2 sous
6 sous
4 sous
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4 sous
5 sous
5 sous
6 sous
2 sous
2 sous
2 sous
17 sous
2 sous
6 sous
3 sous
6 sous

El 1714, al Carrer de Bellit

El 1714, al Carrer del Pont

Carrer de Bellit (abraça tot el sector d'entrada de la 
Canal: a més del pròpiament anomenat carrer de Bellit, 
incloïa els actualment denominats Corredossos de Dalt, 
llevat del tros de l'antic Portal de Vic, i carrers de 
Roldor i de la Canal). Constava de 46 cases habitades.

Antoni Pujolar
Jacint Guardiola
Pere Agell
Miquel Germà

Casa Vaygual
La viuda Guardiola
Francesc Guardiola
Joan Davesa
Francesc Pla
Antoni Font
Jaume Cava
Melcior Camp
Joan Fiol
Ramon Esclusa
Ramon Sanosa
Bartomeu Escarrabill
Josep Plans

Miquel Plans
Miquel Palaudàries, pagès
Francesc Planelló, teixidor
Francesc Busquets
Lo pubill Arenas
Pau Clapers, teixidor

3 sous
2 sous
16 sous
2 sous
4 sous
6 sous
8 sous

4 sous
6 sous
2 sous
2 sous
7 sous
6 sous
3 sous
2 sous
2 sous
2 sous
2 sous
6 sous

60 sous

4 sous
7 sous
6 sous

No apareix el 1714
No apareix el 1714
Fermí Umbert
Conseller de la Vila; un �ll
mort el setembre del 1714

No apareix el 1714

Conseller de la Vila

Batlle de Caldes de Montbui

Jurat quart del Consell de
la Vila
Jurat en cap del Consell de
la Vila

1714: Francesc Bertran

Carrer de Vic (abraça tot el sector del camí ral de Vic: a 
més del pròpiament anomenat carrer de Vic, incloïa el 
darrer tram dels Corredossos de Dalt, ran del Portal de 
Vic, el primer tram del Carrer d'Escanyacans i el Raval 
del Remei, antigament Raval de Vic).  Hi consten 74 
cases habitades.

Geroni Parés
Jaume Pineda
Joan Pujadas
Josep Pujolar
Pere Marcet
Pere Muntada
Joan Marfay
Ignasi Pujolar
Teresa Dorrius
Pau Clapés
Gabriel Colomer
Benet Farré

Marià Casademunt
Onofre Pons
La viuda Prat
Manuel Cortàs
Antoni Prat
Antoni Umbert
Joan Brayda

Esteve Bosquí
Elisabet Mimó
Pere Raÿató
Lo pubill Parés
Jaume Camp i Taló, pagès
Pere Olivellas
Francesc Perxé
Joan Camp
Joan Viaplana
Josep Ausí
Dionís Felip
Joan March, candeler

Josep Sanmanat, pagès

Joan Llopis
Joan Codina
No apareix el 1713

9 sous
3 sous
3 sous
8 sous

6 sous
6 sous
4 sous
7 sous
3 sous
4 sous
4 sous
7 sous
5 sous
2 sous
3 sous
4 sous
3 sous

3 sous
8 sous
4 sous
6 sous
2 sous
2 sous

No apareix el 1714

Marc Guardiola; mort el
gener del 1714

El 1714, al Carrer del Forn.
Oïdor de comptes

Lo pubill Bayó
Valentí Torroella
Marià Parera
Josep Brayda
La Sra. Osset
La pubilla Forns
Francesc Bellagarda
Antoni Sunyer
Josep Casadamunt
Maurici Bon�ll

2 sous
14 sous
3 sous
3 sous
8 sous
60 sous
2 sous
3 sous
5 sous
4 sous

No apareix el 1714

No apareix el 1714

Conseller de la Vila
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Jaume Cortès
Pere Ribas
Francesc Salamanca
Miquel Farrés
Segimon Farrés

Josep Brunet
Jaume Batlles
Pere Fontcuberta
Josep Casavellor
Josep Llimona
Macià Griolàs

Jaume Tarradas
Salvador Orjusà
Josep Prat
Lluís Roges
Lo pubill Salavert
Enric Olivellas
La Sra. Vall-llossera
Esteve Quer, sastre
La viuda Casamitjana
Lo pubill Guardiola
Julià Regassol
Francesc Garau
Francesc Xalabarder
Ramon Prat
La pubilla Carbonell
Segimon Balada
Josep Davesa
Joan Germà
Vicenç Rubió
Antoni Martí
Josep Cameló
Onofre Burgada
Esperança Oromir
Francesc Soldevila
Francesc Cistaré
Joan Cot i Parets
Elionor Semmanat
Joan Mas i Casavellor
Joan Rifé
Josep Casademunt, ferrer

Antoni Costans

3 sous
2 sous
4 sous
11 sous
3 sous

10 sous
3 sous
4 sous
4 sous
3 sous
2 sous

5 sous
4 sous
3 sous
4 sous
4 sous
7 sous
25 sous
9 sous
9 sous
2 sous
4 sous
6 sous
6 sous
3 sous
22 sous
3 sous
3 sous
8 sous
5 sous
6 sous
10 sous
16 sous
6 sous
3 sous
3 sous
20 sous
2 sous
9 sous
3 sous
12 sous

18 sous

Andreu Farrés, Conseller
de la Vila

El 1714, al Carrer de
Barcelona

Mostassaf

La viuda Regassola

El 1714, al Carrer Nou
Casa Carbonell

Oïdor de comptes

Del Raval. Jurat tercer del
Consell de la Vila
Conseller de la Vila

Jaume Fontcuberta
Lo pubill Serra
Jaume Pujolar
Pere Costa
Francesc Casademunt

Pau Balaguer
Gabriel Forns
La viuda Regàs
Joan Miramanda
Joan Oriach
La viuda Nivellachs
Sebastià Valls
Pere Joan Coll
Pere Gasalla
Margarida Forns
Pere Calvet
Domènec Font
Joan Bell-lloch
No apareix el 1713
No apareix el 1713
No apareix el 1713
No apareix el 1713

15 sous
10 sous
10 sous
4 sous
9 sous

2 sous
3 sous
2 sous
4 sous
8 sous
2 sous
3 sous
4 sous
2 sous
2 sous
2 sous
3 sous
2 sous
6 lliures
28 sous
8 sous
26 sous

El 1714, al Carrer del Forn

Un �ll, Josep, ferrer del carrer
de Vic, Conseller de la Vila

Conseller de la Vila
Casa Nivellachs

El 1714, al Carrer Nou

1714: Pau Pujol
1714: Segimon Vila i Coll
1714: Joan Verdié
1714: Joan Fontcuberta,
torner; Conseller de la Vila

Carrer del Pont (abraça tot el sector del Pont: a més 
del pròpiament anomenat carrer del Pont, incloïa el 
darrer tram del carrer d'Escanyacans). Hi consten 51 
cases.

Isidre Pujolar
No apareix el 1713
Francesc Roqué
Joan Bellagarda
Josep Puigsaulens
Pau Peig
Bartomeu Manalt, pagès
Antoni Prat
Salvador Sutrias
Josep Clos
Jaume Mir
Miquel Mestras
Jaume Esperabé
Pere Mestras

10 sous
12 sous
3 sous
3 sous
4 sous
4 sous
5 sous
12 sous
5 sous
4 sous
2 sous
4 sous
4 sous
4 sous

1714: Josep Pujolar

Conseller de la Vila
Eulàlia Prat
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Joan Forns, ferrer
Francesc Dorrius
Isidre Mesura
Jaume Peig
Antoni Serra
Pere Pau Roura
Andreu Vernet
Lo pubill Ayguasanosa
Joan Ayguasanosa
Antoni Joan Cladellas
Josep Antoja
Joan Baÿó
Joan Prat
Francesc Padrinàs
Esteve Prat
Miquel Clusellas
Carles Castallet
Fèlix Padrinàs
Pere Vilà
Joan Compte
La viuda Call
Joan Rius
Josep Gener
Gabriel Busquets
Margarida Fargas
Francesc Brunés
Josep Serra
Josep Baÿó
Josep Brunés, pagès
Francesc Maspons
Josep Salavert
Homet de Castellar
Josep Cladellas
Joan Vernedà
Josep Serrabasa
Joan Vidal i Rosàs
No cotitza el 1713

6 sous
3 sous
6 sous
6 sous
10 sous
5 sous
3 sous
2 sous
3 sous
20 sous
2 sous
3 sous
8 sous
12 sous
6 sous
4 sous
4 sous
5 sous
2 sous
9 sous
5 sous
4 sous
12 sous
10 sous
4 sous
33 sous 4 diners
2 sous
3 sous
40 sous
4 sous
14 sous
4 sous
2 sous
4 sous
6 sous
18 sous
20 sous

Conseller de la Vila

La viuda Mesura

Conseller de la Vila

Conseller de la Vila

Un �ll, mort el gener del 1714

Conseller de la Vila

No apareix el 1714
No apareix el 1714

Omet de Castellar

Joan Rosàs
1714: Salvador Broquetas,
apotecari, Conseller de la Vila

Pagesos (de vegades subdividits entre Pagesos de Dalt 
-zona muntanyosa- i Pagesos de Baix -zona plana). S'hi 
contemplen 34 cases o masies.

Campdepedrós
Prat de Sant Tomàs
Pasqual de Rovinyó

Masover de Marimon
Masover d'en Cassanÿa

Masover de Regassol

Masover del Marquès

Mas Orjusà
Masover d'en Sallés

Masover del Sr. Rius

Masover de la Torre Nova

Masover de Carerac

Masover del Domènec

Masover de les Elies

Masover del Mas Llobet

Mas Castellbell i resta

Mas Fonoll
Mas Sagristà

Mas de les Solanes
Antoni Pasqual i Sala, pagès
Mas Prat Gener
Mas de Sant Sebastià
La Beliarda
Masover del Puig del Cós
Moliner d'en Sallés
Molí d'en Palmés
Prat de les Deus
Mas Ponç del Sagristà
Mas Verdeguer
Gabriel Torras
La Mengarda
No apareix el 1713

6 lliures
6 lliures
6 lliures

5 lliures
3 lliures
16 sous
3 lliures
10 sous
3 lliures
10 sous
3 lliures
4 lliures
14 sous
2 lliures
16 sous
2 lliures
16 sous
2 lliures
6 sous
2 lliures
6 sous
2 lliures
6 sous
2 lliures
6 sous
2 lliures
10 sous
2 lliures
2 lliures
3 sous
2 lliures
1 lliura
1 lliura
14 sous
14 sous
14 sous
4 sous
8 sous
4 sous
5 sous
4 sous
5 sous
4 sous
16 lliures
i 26 sous

Emmanuel Pasqual de
Rovinyó, Jurat segon
No apareix el 1714

Masover de la Torre del
Negrell

Mas Llobet

Puig del Cós

Masponç del Sagristà

1714: Pau Umbert
Mas Pujol
Valls de Vidella

6 lliures
6 lliures
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Relació de cognoms calderins del 1714 i pàgina on es 
troben. La forma principal apareix en lletra normal i les 
diferents formes també documentades, en cursiva.

Agell
Aiguasenosa, Ayguasanosa
Alerm, Erm, Herm   
Alguer 
Antoja 
Arenes, Arenas  
Arimont, Arimon    
Armengol, vegeu Ermengol
Atzet, vegeu Otzet
Ausí  
Ayguasanosa, vegeu Aiguasenosa
Baigual, Vaygual
Baió, Bayó 
Balada  
Balaguer 
Ballestar, vegeu Bellestar
Banyeres, Banyeras 
Barnadà, vegeu Vernedà
Bas i Solanas, vegeu Solanes
Batlles  
Batu  
Beliarda 
Bellagarda 
Bellestar, Ballestar
Bell-lloc, Bell-lloch 
Bernadà, vegeu Vernedà
Bertran
Bon�ll 
Bosc, Bosch
Bosquets, Busquets 
Bosquí, Busquí
Braida, Barayda, Brayda 
Broquetes, Broquetas 
Bruguera 
Bruners, Brunés 
Brunet 
Burgada 
Cabot
Calcina

Call
Calbet, Calvet 
Camaló 
Camp 
Campdepedrós, Campdepadrós 
Camp i Taló 
Campvilar, Campvillar 
Canals  
Carerac, Cararach, Carerach 
Carbonell 
Carner  
Casabaió, Casabayó, vegeu Casavellor
Casademunt, Casadamunt  
Casals  
Casallacs, Casallachs 
Casamitjana 
Cases, Casas 
Cases i Prat, Casas i Prat 
Casavellor, Casabaió, Casabayó 
Cassanya 
Castellar  
Castellet, Castallet 
Castellbell 
Castells  
Cava 
Cellers, Cellés, Sallés 
Cisterer, Cistaré   
Clapers, Clapés 
Cledelles, Cladellas 
Clos  
Closella i Font, Clusella i Font
Closelles, Clusellas 
Codina
Coll
Colomer 
Colomer i Gironès
Comes, Comas 
Compte 
Condal (Comptal)
Corbera 
Corderes, Corderas
Cortàs 
Cortès 
Costa 
Constanç, Costans 

42   
44   
40   
40
44
42
41

42

42
42, 44
41, 43
43

41

43
41
44
42, 43
40
41, 43

42
42
40
40, 42, 44
42
42
44
40
41, 44
40, 43
43
40
41

44
43
43
42
44
42
40
40, 41
44
43
40

42, 43
41
41
43
40
41
43
44
41
44
44
41
42
44
43
42
44
41, 43
41
40, 44
41, 42
41, 43
42
41
40
44
41
41
41
42
43
41, 43
43
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Cot i Parets 
Croells, Cruells 
Devesa, Davesa 
Domènec, Domènech
Dosrius, Dorrius
Duran 
Elies, Elias 
Ermengol, Armengol
Escaiola, Escayola
Escarrabill
Esclusa 
Esparver, Esperabé
Fàbregues, Fàbregas 
Fargues, Fargas 
Ferrer, Ferré, Farrer, Farré 
Ferreres i Pineda, Farreras i Pineda 
Ferrers, Ferrés, Farrés 
Felip 
Figuerola, Figarola
Fillol, Fiol
Fiter, Fité
Flequer, Flaquer, Flequé, Flaqué 
Fonoll  
Font 
Fontcoberta, Fontcuberta 
Forns 
Franquesa
Fruitós, Fruytós 
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Señor mio. En continuacion de las noticias de la nueva, y general 
conmocion de este Principado, cuyo origen, y principios participé â V. S. 
con el Expreso antezedente despachado en 11 de este mes; debo hazer 

sabidor a V. S. de como se ha descubierto casi universal en todos parages 
la inteligencia, y configuracion de los rebeldes, juntandose estos en 

diversas partes, y en Cuerpos tan numerosos, que no bastan pequeños 
destacamentos para desbaratarlos; segun se verificó el dia mencionado de 

la fecha de mi antecedente; pues habiendo salido (como dixe en ella) 
Dn. Juan de Cerezeda con quinientos hombres escogidos para socorrér al 
Capitan D. Juan Matas, que se hallaba sitiado con sesenta, y ocho 
Dragones en una casa proxima a la Villa de Caldas, llegó yà â tiempo, 
que se havian rendido los Dragones por falta de municion, y obligados de 

la muchedumbre; con que no solo no pudo socorrerlos, sino que se vió 
precisado â retirarse â este Campo, por ser la Villa murada, estar ocupada 

de más de dos mil amotinados, y tener las entradas summamente 
barrancosas, por lo que pudieron lográr sin contradiccion los rebeldes el 

llevarse prisioneros â nuestros Dragones, y sus oficiales, â quienes se há 
sabido despues, que los pasàron â Cardona.

Reconocida la fuerza de los rebeldes, y vistas las malas resultas que se 
seguian de permitirlos tan cercanos, dispuse que el dia 13, antes de 

amanezer, saliese de este Campo un fuerte destacamento de mil Infantes, 
y mil Cavallos, escogidos, â cargo del Mariscal de Campo Conde de 

Montemar, quien haviendo llegado côn dia a la vista de Caldas, ganò el 
ârrabal sin oposicion considerable, y durante la noche se hizo por la 

Compañia de Minadores, que iba para este intento, una brecha en la 
muralla de la Villa capáz de treinta hombres de frente, con cuya 

diligencia, y con la de quemar dos puertas, se les atacó por tres partes, y 
se entró la Villa, pasando â cuchillo â quantos se hallaron tenâzes en su 
defensa, logrando otros muchos la fuga por un gran barranco que hay al 
otro lado de la Villa, la que luego se entregó al saquèo, y al fuego, asta 
no dexar una sola casa que se reserváse de tan justo castigo. Este se 
logró sin considerable perdida nuestra, pues solo huvo tres soldados 

muertos, diez heridos, y quatro Oficiales ligerament lisiados; y luego se 
retiró el destacamento â la Villa de Sabadell, la que le abriò sin 

repugnancia las puertas, y le franqueó el necesario descanso.
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