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EDITORIAL 

 
 
Una jove majoria d’edat 

 
L’any 1991, per sant Jordi, sortia a la llum –naixia- 
aquesta criatura, la revista Qu4trepins, quaderns 
de cultura, editada per l’Associació Cultural 
Qu4trepins. I aquest any, el 2009, celebrem la 
seva majoria d’edat, el 18è aniversari. 
 
Hem recordat diverses vegades els objectius 
d’aquest projecte i creiem oportú dir una vegada 
més que són recuperar i, sobretot, donar a 
conèixer de forma entenedora tots aquells aspectes 
del nostre bagatge cultural que, per ser 
normalment d’àmbit poc ampli, no han estat prou 
estudiats o documentats. Representen punts de 
referència per a les persones que sempre han 
viscut aquí i per a les que s’hi integren de nou, i 
per a tots una ocasió de retrobament a nivell 
cultural i social, participatiu, obert, plural i 
respectuós amb tothom. En el fons d’aquesta tasca 
sempre hi ha hagut la intenció d’ajudar a conèixer i 
valorar millor el passat, a enriquir el present i ser 
més creatius en el futur.  
 
Aquests objectius s’estan aconseguint satisfac-
tòriament. Destaquem els 30 números de 
Qu4trepins, que han arribat a centenars de 
persones, amb més d’una seixantena de 
col�laboradors i amb la participació creixent de 
treballs de recerca de joves dels instituts i de la 
universitat. 
 
També citem els actes socials, anomenats “Pa 
amb tomàquet cultural”, amb la participació de 
personatges dels més diversos àmbits, com per 
exemple, Antoni Bassas, Fabià Estapé, Josep M. 
Ainaud de Lasarte, Isabel Clara Simó, monsenyor 

Antoni Deig, Oscar Nebreda, Maria Mercè Roca, 
Marta Mata, Alfred Rodríguez Picó, i una llarga 
llistaIgualment, s’ha de fer esment de les “Nits 
Literàries al Castell” i altres activitats, diverses 
d’elles en col�laboració amb altres Associacions. 
 
Un poeta, unes persones i un mite. 
 
En la commemoració del 18è aniversari recordem 
el poeta que va donar origen al nom de l’associació 
i a la revista : “ En ma terra del Vallès/ tres turons 
fan una serra/ quatre pins un bosc espès”, diu un 
irònic Joan Oliver. Nosaltres diem que moltes 
aportacions com aquesta, locals i comarcals, 
malgrat la seva modèstia aparent són vives i 
insubstituïbles i ajuden a conformar entre totes el 
bosc espès de la nostra cultura, especialment en 
aquesta època de globalització i, a vegades, de 
foment per part d’algunes institucions de formes de 
cultura de cartró pedra i gran aparador. 
 
Aquest és un projecte sorgit de la iniciativa 
espontània d’un grup de persones, sense altre 
motivació ni altre lligam que el comú interès per la 
cultura i per les ganes de desvetllar aquest interès 
en els demés, i que s’ha materialitzat en l’entitat 
sense afany de lucre “Associació Cultural 
Quatrepins”. Tot i reconeixent la col�laboració 
convençuda dels successius consistoris municipals, 
aquest projecte només ha estat possible gràcies a 
tots els col�laboradors i subscriptors que hi han 
donat el seu suport. És doncs una iniciativa sorgida 
i mantinguda viva per la pròpia societat. 
 
I acabem aqueste línies endinsant-nos en l’antigor. 
Quan Ulisses, a l’Odissea, després de fer el seu 
fantàstic viatge cap a Ítaca, passant pel més llunyà 
d’allò humà i d’allò diví, a la primera ocasió que pot 
,fa aquesta pregunta: “Díga’m si ja he arribat a la 
meva terra”. És la recerca del punt de referència, 
ha estat sempre i segueix sent ara una constant. 
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ENTRE LA CERIMÒNIA I LA GENTILESA           Música    
Pere, el Cerimoniós, (1335-1387)  i Joan, el de la Gentilesa, (1387-1395) 
 
Per Josep M. Llorens Cisteró 
 
 

Mossèn Josep M. Llorens Cisteró és catedràtic de Musicologia, Història de 
la Música i Estètica Musical. Ha estat investit doctor honoris causa per l’ 
Institut Pontifici de Música Sacra del Vaticà. Te un ampli repertori 
bibliogràfic i discogràfic, essent un dels més prestigiosos especialistes en 
Gregorià. És veí de Palau-solità i Plegamans i col�laborador d’aquesta 
revista. En aquest article ens introdueix en la música d’aquest “ric i 
esplendorós” –tal com ell el defineix- període de la historia de Catalunya. 
  

El meu propòsit és fer uns comentaris 
histórico-musicals del període que va entre la 
Cerimònia i la Gentilesa, és a dir, entre Pere 
III i Joan I, per cert el més ric i esplendorós 
en plena “Ars Nova”. 
 
L’Ars Nova. Sabem que l’Ars Nova va ser la 
primera manifestació de l’art musical pur, 
basat en lleis pròpies, lliure de tot formalisme 
religiós o literari. El text en efecte, restava 
supeditat a la simple funció de motiu per la 
música. També sabem que el seu nom 
convencional i impropi deriva de dos tractats 
francesos escrits vers el 1319-1320: Ers 
Novae musicae de Jean de Muris i Ars Nova 
de Philippe de Vitry. Art nou per la seva 
estètica, pels símbols externs i la tècnica, 
però no en la seva essència. Enllaça la 
polifonia del segle XIII, organa i conductus, 
amb la música del segle XIV, missa cíclica, 
motet isorítmic i formes derivades de la 
chase i del lied monòdic.  

 
 
Instruments musicals medievals 
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És la primera vibració lírica de l’esperit 
popular enfront del recolliment místic de la 
litúrgia medieval; per això estilísticament s’ha 
manifestat amb preferència a través de les 
formes cíviques: balades, virolais, rondells i 
música de dansa. 
 
Especialment a la cort reial de París i a la 
pontifícia d’Avinyò trobà ambient propici per 
al seu desenvolupament i apogeu; però 
també en alguns centres del Nord d’Itàlia, de 
Toscana, de Florència i de Caserta. 
 

 
 
Palau dels Papes. Avinyó. 

 
No hem de considerar esdeveniment fortuït la 
coincidència de l’Ars Nova amb la 
permanència dels papes a Avinyò, ja que a 
Avinyò s’esdevingué per cert l’encreuament 
dels dos corrents conductors de l’art nou. Del 
Nord (França) i del Sud (Itàlia) trobà el marc 
idoni de la Capella Pontifícia, el fornal 
aglutinant de novetats estètico-artístiques. 
 
Aleshores fou quan l’art musical sacre, 
afectat per les novetats formalístiques del 
moment, alterà la sobirania de les formes. En 
efecte, els textos polifònics del Propi de la 

missa i els de l’ofici diví, en l’ús foren 
posposats als de l’Ordinari (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus i Agnus) tractats com si 
fossin grans i independents motets, basats en 
el cant pla tradicional. 
 
Aquest important pas preparà la incubació 
d’un nou sentit estètic de la missa el d’ésser 
concebuda com a obra d’art i ensems funció 
cultural i de ritu. 
 
Guillaume de Machaut consolidà aquest 
peculiar avançament amb la seva obra de 
fama llegendària, la missa per a la coronació 
de Carles V de França (1364). 
 
En la realitat es correspon amb la missa de 
“Nostre Dame de Reims”. Amb Machaut i 
arran de la unitat intrínseca que hom volgué 
conferir a les diferents parts litúrgiques, 
moltes i inconnexes, la missa entrà a la 
categoria de simfonia vocal i instrumental i 
s’erigí en la forma suprema de l’art sagrat. 
 
La fina i subtil essència de l’Ars Nova resta 
centrada en la rica varietat de formes 
cíviques. L’aspecte brillant i vivaç d’aquell 
moment historicoartístic és singularment 
visible en el repertori conservat al Còdex de 
Chantilly. Els artistes i compositors que hi 
figuren prou famosos eren cobejats pels reis i 
pels nobles, dels quals rebien tota mena 
d’honors, lucratius estipendis i emoluments 
quantiosos. Tan acusat anhel de les corts 
principesques i reials era conseqüència 
natural de l’esperit coratjós que informava 
aquella època de la cavalleria, que visqué el 
moment sublim al 1401 amb la institució de 
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la   per Carles VI de França. La música i la 
societat sintonitzaven en una aversió comuna 
cap a tot allò que semblava simple, natural, 
lògic, i en una mateixa tendència impune 
envers l’èmfasi i la hipèrbole amb 
menyscapte de la tradició. 
 
Finalment, a les acaballes del segle, amb 
l’ocupació de França pels anglesos i amb el 
retorn dels Papes a Roma, el ceptre de l’art 
polifònic passa a l’escola flamenco-
borgonyina i a l’anglesa. Aquest fet senyala 
conjuntament la posta de l’Edat Mitjana i 
l’aurora del Renaixement. 
 
La música a Catalunya i a la cort 
catalano aragonesa 
 
Catalunya, privilegiadament situada entre 
França i Castella, té una historia musical 
gloriosa. La rica floració artística que esclatà 
durant el segle XIV, no ha d’ésser 
considerada fortuïta, sinó resultat conseqüent 
d’una intensa i continuada vida musical que 
en temps reculats es desenrotllà 
paral�lelament a l’evolució de l’art europeu. 
 
Arran de les disposicions promulgades pel 
Concili IV de Toledo (633), Catalunya acceptà 
plenament el cant i la litúrgia visigodes. 
 
Durant la dominació àrab, a mesura que 
avançava la reconquesta, les Seus catalanes 
foren les primeres a esbatanar les portes dels 
seus temples al cant gregorià, que s’estenia 
per Europa, degut a la imperiosa Lex 
Romana. 
 

 
 
Pere, el Cerimoniós. (Catedral – Museu de Girona). 
Obra de Cascallo. 
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Als segles X i XI, la direcció del cant sagrat 
passà als bisbes i abats del monestir, els 
quals portaren a terme una labor poètico-
musical digne de lloança que, a més a més 
serví de base als trobadors en la creació del 
repertori cortesà. 
 
Ripoll en aquella època es convertí en el més 
important centre català de cultura musical. 
Aleshores, els comtes-reis de Catalunya i 
d’Aragó, juntament amb els reis de Castella, 
de Navarra i del Migjorn de França es 
convertiren en continuadors decidits del cant 
trobadoresc, de la música cortesana,i de la 
polifonia religiosa. 
 
Abundosos i explícits són els documents trets 
de la cancelleria reial d’Aragó. Les notes 
recollides d’alguns arxius francesos, les 
cròniques, cartes i referències testimonien la 
importància que tingué la música a la cort  
catalano-aragonesa i als palaus dels Comtes 
durant el segle XIV. El tracte recíproc, 
familiar i amigable entre la casa d’Aragó i les 
corts reials de França, de Flandes, 
d’Alemanya, de Borgonya, d’Itàlia, 
d’Anglaterra, de Castella, de Navarra i de 
Portugal explica la rica floració que hi 
aconseguí la música cortesana i la lírica 
popular. De la mateixa manera la fidelitat 
constant dels comtes-reis als papes d’Avinyò, 
afavorí la Capella amb un intercanvi d’artistes 
i de repertori musical tan fecund que l’ha fet 
considerada com una segona Capella 
Pontifícia. 
 
La contractació de música interessava molt 
els reis i senyors, ja que el fast i l’esplendor 

dels actes oficials, de les festes, de les 
processons i de les solemnitats religioses dels 
seus palaus, en gran part depenien del mèrit 
de tals artistes. Per això els reis intentaven 
fins a costa de supliques, de requeriments i 
de copioses prebendes, d’atreure’s a les 
respectives corts els músics i cantors 
eminents del país i de l’estranger. Sovint 
també els enviaven a d’altres corts com si es 
tractés d’un preat regal per a delectança dels 
palatins a l’hora de l’esbargiment. A més 
d’aquestes ambaixades de cordialitat, 
anualment durant el temps de quaresma, els 
nostres reis enviaven els instrumentistes a 
les escoles de Flandes, d’Alemanya o de 
França a fi de perfeccionar-se en l’art de 
cornar els respectius instruments. Amb 
aquest contacte artístic s’aconseguí d’enriquir 
el propi repertori musical amb noves 
composicions que després feien conèixer els 
monarques aragonesos. 
 
Les dames en aquesta època comencen 
també a ocupar un lloc important en la 
historia de la música cortesana. Són 
freqüents les intervencions musicals 
femenines anotades als llibres de registres. 
Alguns dels noms més repetits són: Caterina 
d’Anglaterra, Argentina de Bruges, Graciosa 
de València joglaresca i dansadora que serví 
durant molts anys a la casa reial de 
Barcelona i després a la reina Isabel de 
França. Així mateix la dansa es convertí en 
centre d’interès dels palatins, els quals plaïa 
d’entretenir-se ballant les danses alta i baixa. 
Sabem que Jaume II (1291-1327) posseïa 
uns seixanta joglars, instrumentistes de 
trompeta, de timbal i de vihuela; amb dues 
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joglaresses d’Anglaterra i l’organista Joan 
com a músic i mestre. Alfons III, el Benigne 
(1327-1335) tingué particular predilecció pels 
músics àrabs, que arribaven de diferents     
cases palatines de Castella. També estimà en 
gran manera el seu joglar de flauta Pere 
Abril, del que era ben conegut l’art d’encisar 
amb la dolça música els oients cortesans. 
 
Amb tot, l’època d’esplendor comença 
amb el regnat del Cerimoniós (1335-
1387). Els tres primers lustres del seu 
govern es distingeixen pel tràfec d’uns dos-
cents ministrils i joglars, en llur major part 
instrumentistes àrabs de xabeles, d’anafils, 
de rebeus, de micanons, de cercles, de 
xeremies i de cornamuses. Continuen les 
joglaresses d’Anglaterra i d’altres joglars 
procedents de França, de Portugal, de 
Navarra, de Gasconya, de Castella i de 
Mallorca. 
 
Sovint els músics de la cort establien 
fàcilment relacions amb els del comte de 
Foix, del Vescomte de Castellbó i del cardenal 
de Tournay. En el transcurs del govern del 
Cerimoniós el joglar-bufó cedeix la plaça al 
ministrer-artista. També la presencia del 
trobador es fa més esporàdica; així l’any 
1372 es cita a Andreu Gascó, trobador de 
danses i a 1381, Pere Rius, trobador de 
cançons. 
 
Cal remarcar que des de mitjan segle XVI, els 
trompadors, nafilers i trompetes de la cort 
catalano-aragonesa, es van independitzar 
dels joglars i altres músics de la cambra 
palatina, formant un petit conjunt a part. Per 

això les trompetes, els clarins, els tabals, 
etcètera, diuen sempre penjades les 
banderoles amb l’emblema o l’escut de la 
casa nobiliària a la que pertanyien amb 
independència de la resta dels músics 
ministrers del la cort. Deduïm-ne doncs, com 
a ben palesa la independència d’uns i altres. 
 

  
 
Joan I, rei d’Aragó, el de la gentilesa, per Felipe 
Ariosto. 
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Carta de Joan I al seu germà Martí. (Regest 1658, 
fol. 108. Corona d’Aragó). 

 
Aleshores abunden els músics d’arpes, 
salteris, flautes, orgues, llaüts, violes, 
rabeus, cornamuses, orgues de coll o 
portatius, etcètera, tots ells considerats com 
instruments baixos, en contraposició dels 
instruments alts: trompes, trompetes, 
xeremies, timbals, címbals, ferrets, 
castanyetes i campanes. Sabem prou bé que 
els instruments alts i baixos ho són no pas 

per raó del diapasó, sinó pel timbre i 
intensitat del so: brillant o suau. 
Per primera vegada trobem una nodrida 
presència de cantors d’Avinyò a la Cort 
Pontifícia l’any 1339, el nostre monarca va 
assaborir i valorar aquella música nova. 
 
Aquest fet, assenyala, ensems a altres 
contactes, l’arribada a la Cort de nous 
cantors avinyonencs, ja a l’any 1347. 
 
Els Papes que residiren a Avinyò durant el 
regnat del Cerimoniós foren els francesos 
Benet XII (1334-1342), Clement VI (1342-
1352), Innocenci VI (1353-1362), Urbà V 
(1362-1370) i Gregori XI (1370-1378). En 
aquesta època que inclou el llarg regnat de 
Pere, fou quan es configurà el nou estil de la 
polifonia de l’Ordinari de la missa, dels 
himnes i dels motets religiosos. 
 
Joan I, l’aimador de la Gentilesa (1387-
1395) va ser un rei entusiasta i apassionat 
per la música, més que gran compositor. 
Primer al palau de l’Infant Joan i després al 
del rei de la Gentilesa, la música cortesana i 
religiosa florí en competència artística amb 
les més brillants corts d’Europa. Com de fet, 
abans de pujar al tron el primogènit Joan, 
duc de Girona ja es manifestà com tot un 
personatge prototipus del Renaixement. A la 
seva bellesa física acompanyava una preclara 
intel�ligència. Tenia cultura lideraria i 
artística. 
 
Tractà personalitats com fra Vicenç Ferrer, 
Bernat Metge i els poetes Pere i Jaume 
March, El maig de 1393 instituí a Barcelona la 
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festa dels Jocs Florals, on actuaven els 
Mestres de la gaia ciència. 
 
En la manera de fer, evidenciava cultura i 
modals francesos, degut sens dubte a haver-
se casat amb dames d’aquell país prou 
conegudes: Jeanne de Valois, filla del rei de 
França Felip VI i de Blanca de Navarra; 
després Marta d’Armagnac i en terceres 
núpcies Violant de Bar, neboda de Carles V, 
rei de França. Mantingué així mateix 
interessant correspondència  amb el Comte 
de Foix, Gaston Febus. En una de les lletres 
del 17 de novembre de 1388, el nostre rei 
esmenta dos ministrers alemanys, Olim i 
Stefen que tenia aquell comte al seu palau, i 
li prega que els permeti desplaçar-se a 
Barcelona per gaudir-se amb la seva música. 
 
 

 
 
 
Polifonia de la cort pontifícia d’Avinyò, cantada a la 
capella real de Barcelona, al segle XIV (Biblioteca de 
Catalunya M. 946). 

En un altra del 29 d’abril de 1389, dóna 
consentiment perquè Everlin i Blassof, 
ministrers, actuïn al Palau del Comte Febus 
de pas cap a Alemanya en cerca de música 
de xalamia. Era ensems, molt afeccionat a 
col�leccionar instruments. A la cambra de 
música del seu palau no mancava l’orgue i 
l’anomena’t exequier, predecessor del 
clavicordi. Altres instruments tocats en 
aquella cort foren els ja esmentats 
instruments alts i instruments baixos.  
 
Generalment per a les xalamies eren preferits  
els músics alemanys; per a la bombarda, els 
austríacs; per a la cornamusa i per l’orgue o 
tecla, els de Flandes i els autòctons del 
regne. 
 
El rei Joan arribà a tenir al seu palau vint-i-
dos instrumentistes, alguns dels quals figuren 
com a compositors al Còdex de Chantilly. 
 
Procurava també que quan els seus músics 
emprenien viatge anessin ben equipats, 
muntessin resistents cavalcadures, que es 
deturessin a les corts dels seus familiars o 
amics a fi de delectar-los amb les seves 
interpretacions. De retorn, aquests artistes 
eren obsequiats pel rei amb riques penyores, 
objecte de valor i nous instruments. 
 
Característica peculiar de l’Ars Nova és la 
d’haver cultivat preferentment la música 
cívica. Els millors artistes del segle 
manifestaren poc interès per la música 
eclesiàstica, talment com si l’abandonessin a 
la ruta pròpia de l’Ars Antigua. Les formes 
líriques i dansables foren en realitat les que 



11 
 

es convertiren en centre d’interès per al 
compositor, qui sap si perquè eren elles les 
qui més li estimulaven la inspiració. En mig 
de la línea d’un acusat procés de 
secularització de l’art i de la cultura, és 
accentuada la penetració d’elements 
nacionals i la desvinculació del so respecte a 
la llengua llatina, en ordre a una fusió més 
orgànica amb la llengua vulgar. 
 
El còdex més relacionat amb els nostres 
comtes-reis del que ara referim, és el Còdex 
de Chantilly, del que Gilbert Reaney i Ursual 
Günter han demostrat la important 
representativitat del Comtes de Foix i dels 
reis d’Aragó en la creació del repertori 
cortesà en francès durant el segle XIV. En 
efecte, d’una banda, moltes de les peces 
líriques contingudes al manuscrit no 
presenten cap relació amb la Cort Pontifícia 
d’Avinyò, mentre l’esmentat còdex conté 
composicions relatives a la Cort del rei Joan, 
el de la Gentilesa, a la de Navarra i a les 
ducals de Foix i de Berry. Les obres de Jacob 
de Senleches i dels músics de la Cort 
d’Aragó: Johannes Trebor, Antoni Taillander, 
Peirre Molins i Gracian Reinau confirmen la no 
casual relació del col�lector de l’esmentat 
còdex amb les corts de França i d’Espanya. 
 
Una transformació musical seguí la 
transformació lideraria. Excloses les balades 
de Machaut i dels seus imitadors, són 
caracteritzables per la seva pronunciada 
complexitat rítmica. La notació dels principals 
manuscrits, fins i tot el de Chantilly en són 
bona prova: abunden les notes de color 
(alteració del valor), la diversitat de temps en 

les veus, la variació de les proporcions 
rítmiques, l’ús freqüent del punctum 
sincopationi (alteració  intencionada del curs 
normal i lògic de la frase melòdica), etcètera. 
Cada veu cantable disposa de pròpia 
autonomia rítmica. Les successives 
transformacions ocasionades en l’originària 
estructura simple foren resultat conseqüent 
de la manera hàbil i peculiar d’interpretació 
d’aquells artistes. 
 
Els centres de culte litúrgic. Desconeixem 
quasi completament la vida musical 
desenvolupada als principals temples de 
Catalunya durant el segle XIV. Dels monestirs 
cistercencs de Poblet i de Santes Creus 
(Tarragona) ens consta que també foren 
centres de polifonia religiosa en recíproca i 
constant relació amb la casa de Barcelona. 
Per tradició l’abat de Santes Creus era capellà 
major de la Capella reial, assistit per dos 
monjos del monestir. A la documentació 
històrica recollida s’endevina l’integrés 
personal del rei Joan manifestat 
freqüentment a l’esmenta’t abat per tal que 
facilités al mestre de capella la música 
executada al seu monestir. 
 
Un centre novell a la historia de la música 
catalana en ple segle XIV fou la Cambra de 
Madonna Santa Maria de Montserrat. Un 
cenobi i santuari que fomentava i practicava 
el cant religiós i la dansa sagrada dins el 
temple i a la plaça. Forma única a Europa la 
d’un poble fidel que canta i dansa amb 
esperit de fraterna amistat sense el concurs 
dels monjos. Ens referim a les deu 
composicions musicals contingudes a 
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l’anomena’t Llibre Vermell. L’existència a 
Montserrat d’una col�lecció tan important 
certifica la rica floració musical manifestada a 
Catalunya, nodrida per un il�lustrat corrent de 
Técnica musical del qual n’és fidel reflex el 
tractat De cantu orgànico, obra d’un teòric 
català contemporani de Philippe de Vitry. 
 
Entre la cerimònia i la gentilesa hi trobem un 
segle curt o retallat,  és el segle XIV,  el segle  
De  l’ Ars Nova,  període  pragmàtic en que la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

burgesia comparteix amb l’església el domini                                                                           
de la cultura. Esbós d’una nova manifestació 
econòmica, social i política: dissolució del 
règim feudal, nova organització del tresor 
públic, influencia de la filosofia aristotèlica, 
afirmació de l’empirisme i hegemonia de la 
natura. Període, doncs, d’una inquietant lluita 
ideològica que traspassà la porta que menava 
el nou estat de consciència social que havia 
d’informar l’esperit del segle XV, segle “llarg”, 
grandiós: el segle de Renaixement italià.
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LES LLEVES A PALAU-SOLITÀ                     Treball de recerca                      
I PLEGAMANS (1845 – 1846). 
 
Per Francesc Paredes 
 
 

Aquest article recull el treball de recerca realitzat per Francesc Paredes, 
estudiant de la Facultat d’Història de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i veí de Palau-solità i Plegamans. Consisteix en la transcripció 
d’unes actes de les lleves de reclutament per l’exèrcit, realitzades a Palau-
solità i a Plegamans a mitjans del segle XIX. 

 
 
 
 
 

 
1.Edició diplomàtica. 
 
1.1. Documents treballats. 
  
 
Els documents que he escollit per fer el 
treball són les actes de les quintes dels anys 
1845-1846, incloses les còpies que enviaven 
al "Molt Il�lustríssim Senyor Cap Superior 
Polític de la Província". 
  
Els documents es situen durant el primer 
regnat d'Isabel II (1843-1854), en un 
moment de gran ebullició a tots els nivells: 
Pronunciament del general Narváez (1842), 
pronunciament liberal del General Prim 
(1843), fundació de la Guàrdia Civil pel duc 

de Ahumada (1844),aprovació de la Consti- 
tució de 1845, Segona Guerra Carlina (1845-
1849), etc. 
  
La introducció dels documents la faig a nivell 
molt general, ja que es tracta de les actes 
dels sorteig per la reclutament de l'exèrcit, 
on s'explica el mètode del sorteig i 
l'elaboració de les llistes. 
 
 
1.2. Criteris d'edició. 
  
 
El meu propòsit a l'hora d'editar els 
documents és que siguin intel�ligibles per a 
qualsevol persona que els llegeixi. Utilitzo 
claudàtors, bé per assenyalar que no es pot  
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Embarcament de soldats de lleva a Barcelona 

 
 
 
llegir o que no es pot entendre el que diu 
([...]), o bé per posar entre els claudàtors el 
que es pot entendre però sense que tingui 
necessàriament una coherència perquè és de 
molt difícil comprensió. Tot això normalment 
va acompanyat de notes al peu de pàgina per 
clarificar, que és l'altra eina que faig servir 
per posar algun comentari del tipus que sigui. 
  
 
 
 

 
 
 
Documento: Acta del Pueblo de 
Plegamans, 1845 
 
Acta del sorteo para el reemplazo del ejército 
correspondiente al año de mil ochocientos 
cuarenta y cinco al Pueblo de Plegamans. 
 
Original.1 

                                                 
1 Apareix al final de la primer pàgina, en el que seria la 
portada. 
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Para el sorteo de la quinta del año de 1845 
del Pueblo de Plegamans. 
 
Primera serie de 18 y 19 años 
 
Salvador Montserrat2, nº3 2 dos 
José Pujolar4, nº 4 cuatre 
José Guells, nº 1 un 
Genis Creus, nº 3 tres 
José Catafau +5 
 
Segona6 serie de 20 y 21 años 
 
Genis Guardia +7 
Antonio Montserrat, nº 2 dos 
Francisco Plantadal, nº 4 cuatre 
José Jornet, nº 5 cinch 
Juan Jornet, nº 3 tres 
Francisco Pujolar, nº 1 un 
Juan Coret8, nº 6 sis 
 
Tercera serie de 22 años 
 
Genis Teixidor, nº 2 dos 
Genis Guardia, nº 1 un 
 
 
 

                                                 
2 Posa Monserrat, però a tots els Monserrat els poso com 
Montserrat. 
3 Conservo la abreviatura y el número, tant en els dígits 
como en lles lletres. Fer constar que el número en lletres 
apareix en català. 
4 Podria ser Pujolas també, o inclús Pujola. 
5 Amb una creu al final, significa que està cancel�lat. 
6 Conservo segona, en comptes de posar segunda, ja que 
apareix en català. 
7 Amb una creu al final, significa està cancel�lat 
8 No es llegeix be el cognom, podria ser Corset o inclús 
Costa. 

Cuarta serie de 23 años 
 
José Padrós, nº 1 un 
 
Quinta serie de 24 años 
 
Juan Mañosa, nº 1 un 
 
[Lo esmenat de la primera serie y de la 
segona no valen los noms que marcaban.]9  
 
Plegamans 8 Novembre de 1846. 
 
Josep Puigoriol, Alcalde. 
[…]10 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
Llorens Malla, Regidor Jurídico. 

 
[Lo homens pasats a voluntat dels … per 
presidir lo sorteix de la quinta de 1845: 
Esteba Jornet, Pau Malla y per Miguel 
Formiguera y Pau Malla que no saben de 
escriuer … voluntat firmo per ells Jaume 
Malla]11 
 
En las Parroquia de Plegamans y día ocho de 
Noviembre de mil ochocientos cuarenta y 
seis. Reunidos a las siete de la mañana en la 
casa consistorial bajo presidencia del Señor 
Alcalde Don José Puigoriol, los señores Don 
Raimundo Sors, Don Pedro Guells, Don 

                                                 
9 No es llegeix massa be, he posat entre claudàtors el que 
es pot llegir. El significat vindria a ser que els que han 
estat  esborrats  no valen. 
10 No es llegeix clarament, la escriptura es molt dolenta. 
11 No es llegeix quasi bé res, la lletra no es molt clara, he 
posat el que he pogut llegir. Dada curiosa: hi ha qui no 
sabia escriure i signen per ells. 
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Miguel Viaplana, Regidores y Don Lorenzo 
Malla, Regidor Jurídico que forman el 
Ayuntamiento Constitucional de la espresada 
Parroquia, para la celebración del sorteo 
general correspondiente al reemplazo del 
ejercito del año mil ochocientos cuarenta y 
cinco previo aviso al pueblo por medio de 
edicto fijado en el pasage de costumbre, con 
la anticipación de 24 horas, manifestó el 
Señor Presidente que iba a consumarse el 
acto, y en consecuencia mandó a mi el 
infrascrito secretario que leyera en alta e 
inteligible voz todo el capitulo 5º de la 
ordenanza de 2 de Noviembre de 1837 que 
trata de la formación de las listas y del sorteo 
general. Concluida lectura, dispuso también 
el Señor Presidente que se leyera la lista 
formal de los mozos y demás concursantes a 
la espresada quinta en la edad de 18 y 19 
años según se verificó. 
 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley ocho papeletas iguales, se pasó a 
escribir en la mitad de ellas los nombres de 
dichos sorteables y en la otra mitad se 
escribieron después tantos números cuantos 
son aquellos, desde el primero hasta el 
último, progresivamente. 
 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos, a saber, en uno las de los 
nombres y en otro las de los números, 
leyéndose las primeras separadamente al 
tiempo de su introducción por el Señor 
Presidente, y los segundos por el Señor 
Regidor Jurídico. 
 

Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficien- temente en 
ellos y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Regidor Jurídico, y en seguida el otro 
las que contenían los números, entregándolas 
al Señor Presidente previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos. El Señor Jurídico recibía las primeras 
sacaba la papeleta de cada uno y leía el 
nombre en alta voz. El  señor presidente 
recibía también las segundas sacaba la 
papeleta de cada una y publicaba el numero 
en la misma forma.  
 
Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aún a los interesados que 
querían verlas para lo cual se les permitía 
acercarse a la mesa. Mientras esto se 
verificaba anotábanse los nombres de los 
mozos según iban saliendo y con letras el 
numero correspondiente a cada uno.  
 
Concluido el sorteo de la 1ª serie dispuso el 
Señor Presidente que se leyera en alta voz su 
resultado así lo practicó el infrascrito 
Secretario y es como sigue: 
 
18 y 19 años 
 
Nombres   Números 
 
Salvador Montserrat y Padrós  2=dos 
José Pujolar y Texidor  4=cuatro 
José Guells y Pascual           1=uno 
Genis Creus y Espinet  3=tres 
 



17 
 

Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
José Guells y Pascual  1=uno 
Salvador Monserrat  2=dos 
Genis Creus y Espinet  3=tres 
José Pujolar y Texidor  4=cuatro 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 20 y 21 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Antonio Montserrat y Padrós    2=dos 
Francisco Plantada y Juvanteny12 4=cuatro 
José Jornet y Bachs     5=cinco 
Juan Jornet y Bachs     3=tres 
Francisco Pujolar y Texidor    1=uno 
Juan Coret y Sallent     6=seis 
      
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Francisco Pujolar y Texidor  1=uno 
Antonio Montserrat y Padrós  2=dos 
Juan Jornet y Bachs   3=tres 
Francisco Plantada y Juvanteny 4=cuatro 

                                                 
12 Juvantey, també podria ser. 

José Jornet y Bachs   5=cinco 
Juan Coret y Sallent   6=seis 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 22 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Genis Texidor   2=dos 
Genis Guardia y Duran  1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Genis Guardia y Duran  1=uno 
Genis Texidor   2=dos 
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 4ª que 
comprende los mozos y demás concursante 
de la edad de 23 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
José Padrós   1=uno 
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24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Juan Mañosa y Malla  1=uno 

 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás concursantes de 18 
a 25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a 1845 mandó el 
Señor Presidente levantar la presente acta de 
que se remitirá un duplicado al Señor Jefe 
Superior Político de la Provincia y lo firma con 
los demás individuos del Ayuntamiento y su 
infrascrito Secretario. 
 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 

 
 
Documento:Acta Pueblo de Santa 
María de Palau Solitar, 1845 
 
Acta del sorteo para el reemplazo del ejército 
correspondiente al año de mil ochocientos 
cuarenta y cinco al Pueblo de Santa María de 
Palau Solitar. 
 
Original. 
 
Para el sorteo de la quinta del año de 1845 
del Pueblo de Palau Solitar. 

 

 
 
Soldat espanyol del segle XIX 
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Primera serie de 18 y 19 años 
 
José Malla, nº 5 cinch 
Francisco Jornet, nº 3 tres 
Antonio Jornet, nº 4 cuatre 
Guillermo Jornet, nº 6 sis 
Domingo Vilanova, nº 10 deu 
Francisco Truyols, nº 9 nou 
Salvador Cruells, nº 8 buit 
Felipe Truyols, nº 12 tretse13 
Pablo [Ninon]14, nº 1 un 
Buenaventura Roca +15 
Pablo Canals, nº 2 dos 
Salvador Grau, nº 11 onse 
Pablo Mas, nº 12 dotse16 
Juan Catafau, nº 7 set 
 
Segunda serie de 20 y 21 
 
Magi Brunes nº 2 dos 
José Escorsell nº 4 cuatre 
Jaume Truyols nº 3 tres 
Jaume Toro17 nº 1 un 
Buenaventura Roca nº 5 cinch18 
 
Tercera Serie de 22 años 
 
José Cladellas nº 1 un 
Domingo Bellber nº 4 cuatre 
Miguel Jornet nº 8 buit 

                                                 
13 El tres esta cancel�lat i a sobre del tres van posar un 
dos. 
14 No es llegeix massa bé el cognom. 
15 Amb una creu al final, està cancel�lat. 
16 Sembla como si estigués cancel�lat, i amb una altra 
tinta. 
17 Pot ser Toro, però tampoc es llegeix bé. 
18 Fer notar que és el mateix que està cancel�lat de la 
primera sèrie. 

Francisco Guardia nº 5 cinch 
Pablo [Sagaes] +19 
Pablo Cruells nº 3 tres 
Félix Sanpere20 nº 6 sis 
Antonio Font nº 2 dos 
José Nualart nº 7 set 
 
Cuarta serie de 23 años 
 
Vicente Ros nº 3 tres 
Pablo Pujol nº 4 cuatre 
Raymundo Cruells nº 2 dos 
Juan Castells nº 1 un 
 
Quinta Serie de 24 años 
 
Sebastian Soler nº 2 dos 
Rafael Nualart nº 3 tres 
Jaime Salas nº 1 un 
 
[Lo esmenat de la 1ª serie y de la 3º no nul 
lo nom que marcaban]21 
 
Palausolitar, 8 Novembre de 1846. 
 
Josep Puigoriol, Alcalde. 
[…]22 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
Llorens Malla, Regidor Jurídico. 

 

                                                 
19 El cognom no es llegeix amb claredat ja que està 
cancel�lat. 
20 Sampera podria ser com ens ha arribat fins els nostres 
dies. 
21 No es llegeix amb claredat. 
22 No es llegeix amb claredat. 
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[Los … pasats a voluntat dels … per presidir 
lo sorteix de la quinta de 1845: son Esteba 
Jornet Pau Malla y per Miguel Formiguera y 
Pau Malla que no saben de escriuer … 
voluntat firmo per ells Jaume Malla]23 
En la  Parroquia de Palau Solitar y día ocho 
de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y 
seis reunidos a las siete de la mañana en la 
casa consistorial bajo presidencia del Señor 
Alcalde Don José Puigoriol, los señores Don 
Raimundo Sors, Don Pedro Guells, Don 
Miguel Viaplana Regidores y Don Lorenzo 
Malla Regidor Jurídico que forman el 
Ayuntamiento Constitucional del común de la 
espresada Parroquia para la celebración del 
sorteo general correspondiente al reemplazo 
del ejercito de mil ochocientos cuarenta y 
cinco previo aviso al pueblo por medio de 
edicto fijado en el pasage de costumbre con 
la anticipación de 24 horas manifestó el 
Señor Presidente que iba a consumarse el 
acto, y en consecuencia mandó a mi el 
infrascrito secretario que leyera en alta e 
inteligible voz todo el capitulo 5º de la 
ordenanza de 2 de Noviembre de 1837 que 
trata de la formación de las listas y del sorteo 
general. Concluida lectura dispuso también el 
Señor Presidente que se leyera la lista formal 
de los mozos y demás concursantes a la 
expresada quinta en la edad de 18 y 19 años 
según se verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley veinte y cuatro papeletas iguales se 
pasó a escribir en la mitad de ellas los 
nombres de dichos sorteables y en la otra 

                                                 
23 No es llegeix amb claredat. 

mitad se escribieron después tantos números 
cuantos son aquellos desde el primero hasta 
el ultimo progresivamente. 

 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber en uno las de los 
nombres, y en otro las de los números, 
separadamente al tiempo de su introducción 
por el señor Presidente, y los segundos por el 
Señor Regidor Jurídico. 

 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Jurídico, y en seguida el otro los que 
contenían los números, entregándolas al 
Señor Presidente y previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos. El Señor Jurídico recibía las primeras 
sacaba la papeleta de cada una, y leía el 
nombre en alta voz. El Señor presidente 
recibía también las segundas sacaba la 
papeleta de cada una, y publicaba el numero 
en la misma forma. Estas papeletas se 
manifestaban a los demás Concejales y aun a 
los interesados que querían verlos para lo 
cual se les permitía acercarse a la mesa. 
Mientras esto se verificaba anotábanse los 
nombres de los mozos según iban saliendo, y 
con letras el numero correspondiente a cada 
uno.  

 
Concluido el sorteo de la primera serie 
dispuso el Señor Presidente que se leyera en  
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alta voz todo su resultado así lo  practico el 
infrascrito secretario y es como sigue: 
 
18 y 19 años 

 
Nombre   Números 
 
Pablo [Ninon]24   1=uno 
Pablo Canals   2=dos 
Francisco Jornet y LLonch 3=tres 
Antonio Jornet y Prat  4=cuatro 
José Malla y Mañosa  5=cinco 
Guillermo Jornet y Prat ]25 
 
18 y 19 años 

 
Nombre   Números 
 
José Malla y Mañosa  5=cinco 
Francisco Jornet y LLonch 3=tres 
Antonio Jornet y Prat  4=cuatro 
Guillermo Jornet y Prat  6=seis 
Domingo Vilanova y [Biesal]26 10=diez 
Francisco Truyols y Farnés 9=nueve 
Salvador Cruells y Palaudàries 8=ocho 
Felipe Truyols y Ylla  12=doce 
Pablo [Nisson]27 y Font  1=uno 
Pablo Canals y Graner  2=dos 
Salvador Grau y Pase  11=once 
Juan Catafau y Masclans 7=siete 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así 
 

                                                 
24 No es llegeix amb claredat. 
25 Està tot cancel�lat, com esborrat amb goma.  
26 No es llegeix amb claredat. 
27 No es llegeix amb claredat. 

Nombre   Números 
 
Pablo [Ninon]28 y Font  1=uno 
Pablo Canals y Graner  2=dos 
Fran-co Jornet y LLonch 3=tres 
Antonio Jornet y Prat  4=cuatro 
José Malla y Mañosa  5=cinco 
Guillermo Jornet y Prat  6=seis 
Juan Catafau y Masclans 7=siete 
Salvador Cruells y Palaudàries 8=ocho 
Fran-co Truyols y Farnés 9=nueve 
Domingo Vilanova  10=diez 
Salvador Grau y Pase  11=once 
Felipe Truyols y Ylla  12=doce 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de 20 y 21 años, y su resultado es como 
sigue 
 
Nombre   Números 
 
Magui Brunes   2=dos 
José Escorsell   4=cuatro 
Jaime Truyols y Farnés  3=tres 
Jaume Sors   1=uno 
Bonaventura Roca Bernal 5=cinco 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así 
 
 
 

                                                 
28 No es llegeix amb claredat. 
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Nombre   Números 
 
Jaume Sors   1=uno 
Magui Brunes   2=dos 
Jaime Truyols y Farnés  3=tres 
José Escorsell   4=cuatro 
Bonaventura Roca Bernal 5=cinco 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de la edad de 22 años, y su resultado es 
como sigue 
 
Nombre   Números 
 
José Cladellas   1=uno 
Domingo Bellber  4=cuatro 
Miguel Jornet   8=ocho 
Francisco Guardia  5=cinco 
Pablo Cruells y Palaudàries 3=tres 
Félix Sanpere y Padrós  6=seis 
Antonio Font   2=dos 
José Nualart   7=siete 
 
Cuya lista arreglada por orden de menor a 
mayor resulta así: 
 
Nombre   Números 
 
José Cladellas   1=uno 
Antonio Font   2=dos 
Pablo Cruells y Palaudàries 3=tres 
Domingo Bellber  4=cuatro 
 
 

Francisco Guardia  5=cinco 
Félix Sanpere y Padrós  6=seis 
José Nualart   7=siete 
Miguel Jornet                      8=ocho 
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó al 
de la 4ª con las mismas formalidades que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de la edad de 23 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombre   Números 
 
Vicente Ros   3=tres 
Pablo Pujol            4=cuatro 
Raimundo Cruells  2=dos 
Juan Castells   1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombre   Números 
 
Juan Castells   1=uno 
Raimundo Cruells y Palaudàries2=dos 
Vicente Ros   3=tres 
Pablo Pujol                           4=cuatro 
 
24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años, y su resultado es 
como sigue: 
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Nombre   Números 
 
Sebastian Sola   2=dos 
Rafael Nualart   3=tres 
Jaime Sala   1=uno 
 

 
 
Soldats en formació 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico es:  
 
Nombre   Números 
Jaime Sala   1=uno 
Sebastian Sola   2=dos 
Rafael Nualart   3=tres 
 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás personas de 18 a 
25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a 1845 mandó el 
Señor Presidente levantar la presente acta la 
que se remitirá un duplicado al Muy 
Ilustrísimo Señor Jefe Superior Político, y lo 
firma con los demás individuos del 
Ayuntamiento y su infrascrito Secretario.  

Palausolitar 8 Noviembre 1845.  
 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
 
Documento: Acta Pueblo de 
Plegamans, 1846 
 
Acta del Sorteo General para el  reemplazo 
del ejercito correspondiente al año de mil 
ochocientos cuarenta y seis al Pueblo de 
Plegamans. 
 
Original. 
 
Para el sorteo de la quinta del año de 1846 
del Pueblo de Plegamans. 
 
Primera serie de 18 a 19 años 
 
José Humet, nº 3 tres 
José Guardia, nº 7 set 
Salvador Montserrat, nº 2 dos 
José Pujolar, nº 6 sis 
Clemente [Guirdos y]29 Prat, nº 4 cuatre 
Pedro Serra, nº 1 un 
Jaime Coret, nº 5 cinch  
 
Segona serie de 20 y 21 años 
 
Salvador Plantadal Francisco30, nº 2 dos 
Juan Jornet nº 4 cuatre 
José Guells nº 1 un 
Genis Creus nº 3 tres 
Juan Catafau +31 

                                                 
29 Està cancel�lat. 
30 Salvador esta cancel�lat y la resta sembla que també. 
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Tercera serie de 22 años 
 
Antonio Montserrat nº 3 tres 
José Jornet nº 2 dos 
Francisco Pujolar nº 4 cuatre 
Juan Coret nº 1 un 
 
Cuarta serie de 23 años 
 
Genis Texidor nº 1 un 
Genis Guardia nº 2 dos 
 
Quinta Serie de 24 años 
 
José Padrós nº 1 un 
 
[Lo … no val de la segona serie lo nom que … 
no val]32 
Plegamans 8 Novembre de 1846 
 
Josep Puigoriol, Alcalde. 
[…]33 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
Llorens Malla, Regidor Juridico. 

 
[Lo … posats a voluntat dels … per presidir lo 
sorteix de 1846 : Esteba Jornet Pau Malla y 
per Miguel Formiguera y Pau Malla que no 
saben de escriuer firmo per ells … voluntat 
Jaume Malla]34 
 

                                                                       
31 Hi ha una creu darrera del nom, està cancel�lat. 
32 No es llegeix bé. 
33 No es llegeix bé. 
34 No es llegeix bé. 

En las Parroquias de Plegamans y día ocho de 
Noviembre de mil ochocientos cuarenta y 
seis. Reunidos a las siete de la mañana en la 
casa consistorial bajo presidencia del Señor 
Alcalde Don José Puigoriol, los señores Don 
Raimundo Sors, Don Pedro Guells, Don 
Miguel Viaplana, Regidores y Don Lorenzo 
Malla Regidor Juridico que forman el 
Ayuntamiento Constitucional de la espresada 
Parroquia para la celebración del sorteo 
general correspondiente al reemplazo del 
ejercito del año mil ochocientos cuarenta y 
seis previo aviso al pueblo por medio de 
edicto fijado en el pasage de costumbre con 
la anticipación de 24 horas manifestó el 
Señor Presidente que iba a comenzarse el 
acto, y en consecuencia mandó a mi el 
infrascrito Secretario que leyera en alta e 
inteligible voz todo el capitulo 5º de la 
ordenanza de 2 de Noviembre de 183¿7? que 
trata de la formación de las listas y del sorteo 
general. Concluida lectura dispuso también el 
Señor Presidente que se leyera la lista formal 
de los mozos y demás concursantes a la 
espresada quinta en la edad de18 y 19 años 
según se verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley catorce papeletas iguales se pasó a 
escribir en la mitad de ellas los nombres de 
dichos sorteables y en la otra mitad se 
escribieron después tantos números cuantos 
son aquellos desde el primero hasta el ultimo 
progresivamente. 

 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber en uno las de los nombres 
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y en otro las de los números, leyéndose las 
primeras separadamente al tiempo de su 
introducción por el Señor Presidente, y los 
segundos por el Señor Regidor Juridico. 
 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Regidor Juridico y en seguida el otro 
las que contenían los números, entregándolas 
al Señor Presidente previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos. El Señor [Presidente]35 Juridico 
recibía las primeras sacaba la papeleta de 
cada uno y leía el nombre en alta voz. El 
Señor Presidente recibía también las 
segundas sacaba la papeleta de cada una y 
publicaba el numero en la misma forma.  
Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aún a los interesados que 
querían verlas para lo cual se les permitía 
acercarse a la mesa. Mientras esto se 
verificaba anotábanse los nombres de los 
mozos según iban saliendo y con letras el 
numero. Concluido el sorteo de la 1ª serie 
dispuso el Señor Presidente que se leyera en 
alta voz su resultado así lo  practico el 
infrascrito Secretario y es como sigue: 
 
18 y 19 años 
 
Nombres   Números 
 
José Humet y Arola                3= tres 

                                                 
35 Cancel�lació: ratllat y expuntuat per sota. 

José Guardia y Duran            7=siete 
Salvador Monserrat y Padrós    2=dos 
José Pujolar y Texidor            6=seis 
Clemente Prat y Padrós           4=cuatro 
Pedro Serra y Sallent            1=uno 
Jaime Coret y Sallent            5=cinco  
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres          Números 
 
Pedro Serra y Sallent         1=uno 
Salvador Monserrat y Padrós 2=dos 
José Humet y Arola         3=tres 
Clemente Prat  iPadrós         4=cuatro  
Jaime Coret y Sallent           5=cinco  
José Pujolar y Texidor         6=seis 
José Guardia y Duran           7=siete 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 20 y 21 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 

 
Francisco Plantada y Jubantey 2=dos 
Juan Jornet y Bachs  4=cuatro 
José Guells y Pascual  1=uno 
Genis Creus y Espinet  3= tres 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
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Nombre   Números 
 
José Guells y Pascual  1=uno 
Francisco Plantada y Jubantey 2=dos 
Genis Creus y Espinet  3= tres 
Juan Jornet y Bachs           4=cuatro 
  
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 22 años, y su resultado es como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Antonio Montserrat y Padrós    3= tres 
José Jornet y Bachs            2=dos 
Francisco Pujolar y Texidor      4=cuatro 
Juan Coret y Sallent            1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Juan Coret y Sallent  1=uno 
José Jornet y Bachs  2=dos 
Antonio Montserrat y Padrós 3= tres 
Francisco Pujolar y Texidor 4=cuatro 
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 4ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 23 años, y su resultado es como sigue: 
 

Nombres   Números 
 
Genis Texidor   1=uno 
Genis Guardia y Duran  2=dos 

 
24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue 
 
Nombres   Números 
 
José Padrós   1=uno 

 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás concursantes de 18 
a 25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a mil ochocientos 
cuarenta y seis mandó el Señor Presidente 
levantar la presente acta de que se remitirá 
un duplicado al Señor Jefe Superior Político 
de la Provincia y lo firma con los demás 
individuos del Ayuntamiento y su infrascrito 
Secretario. 
 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
D. José Ciurans.36 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Curiositat: nomes apareix José Ciurans aquí, en cap 
altre document utilitzat en el treball el trobem més. 



27 
 

Documento: Acta Pueblo de Santa María 
de Palau Solitar, 1846 
 
Acta del Sorteo General para el  reemplazo 
del ejercito correspondiente al año de mil 
ochocientos cuarenta y seis, al Pueblo de 
Santa María de Palau Solitar. 
 
Original. 
 
Para el sorteo de la quinta del año de 1846 
del Pueblo de Palausolitar. 
 
Primera serie de 18 y 19 años 
 
José Malla, nº 3 tres 
Jacinto Fornsaguera, nº 5 cinch  
Salvador Cladellas, nº 16 setse 
Pere Rabasó, nº 1 un 
Julio Bonaventura, nº 9 nou 
Francisco Jornet, nº 2 dos 
Guillermo Jornet, nº 8 buit 
Pera Bilardell37, nº 11 onse 
Pera Vilanova, nº 4 cuatro 
Domingo Vilanova, nº 6 sis 
Julio Sanpere, nº 7 set 
Francisco Truyols, nº 15 quince 
Juan Cladellas, nº 12 dotse 
José Pujolar, nº 13 tretce 
Pablo Mas, nº 14 catorce 
Salvador Grau, nº 10 deu 
Juan Catafau +38 
 
Segona serie de 20 y 21 años 
 
Antonio Jornet, nº 5 cinch 
                                                 
37 Vilardell seria el que s’ha conservat fins els nostres dies. 
38 Amb una creu al final, cancel�lat. 

José Escorsell, nº 2 dos 
Jayme Truyols, nº 9 nou 
Salvador Cruells, nº 1 un 
Jaime Sors, nº  8 buit 
Felipe Truyols, nº 3 tres 
Pablo Ninon, nº 4 cuatre 
Pablo Canals, nº 7 set 
Juan Catafau, nº 6 sis 
 
Tercera serie de 22 años 
 
Magui Brunes, nº 2 dos 
Bonaventura Rocabruna, nº 1 un  
 
Cuarta serie de 23 años 
 
Josep Cladellas, nº 1 un 
Domingo Bellber, nº 7 set 
Miguel Jornet, nº 6 sis 
Francisco Guardia, nº 4 cuatre 
Félix Sanpere, nº 8 buit 
Pedro [Supres] +39 
Pau Cruells, nº 2 dos 
Antonio Font, nº 5 cinch 
José Nualart, nº 3 tres 
 
Quinta Serie de 24 años 
 
Vicente Ros, nº 3 tres 
Pau Pujol, nº 4 cuatre 
Raimundo Cruells, nº 2 dos 
Juan Castells, nº 1 un 
 
[Lo … de la 1a serie y de la 4ta no val los 
noms que …]40 

                                                 
39 El cognom no es llegeix bé i apareix amb una creu al 
final, el nom està cancel�lat. 
40 No s’entén massa bé. 
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Palausolitar 8 Noviembre de 1846 
 
Josep Puigoriol, Alcalde. 
[…] 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells, Regidor. 
Llorens Malla, Regidor Juridico. 

 
[Lo … posats a voluntat dels … per presidir lo 
sorteix de Esteba Jornet Pau Malla  
y per Miguel Formiguera y Pau Malla y … que 
no saben de escriuer firma … voluntat Jaume 
Malla]41 
En la Parroquia de Palau Solitar y día ocho de 
Noviembre de mil ochocientos cuarenta y seis 
reunidos a las siete de la mañana en la casa 
consistorial bajo presidencia Señor Alcalde 
constitucional Don José Puigoriol, los señores 
Don Raimundo Sors , Don Pedro Guells, Don 
Miguel Viaplana, Regidores y Don Lorenzo 
Malla Regidor Juridico que forman el 
Ayuntamiento Constitucional del común de la 
espresada Parroquia para la celebración del 
sorteo General correspondiente al reemplazo 
del ejercito de mil ochocientos cuarenta y 
seis previo aviso al pueblo por medio de 
edicto fijado en el pasage de costumbre con 
la anticipacion de 24 horas manifestó el 
Señor Presidente que iba a comenzarse el 
acto, y en consecuencia mandó a mi el 
infrascrito Secretario que leyera en alta e 
inteligible voz todo el capitulo 5º de la 
ordenanza de 2 de Noviembre de 1837 que 
trata de la formación de las listas y del sorteo 
 

                                                 
41 No es llegeix amb claredat. 

 
 
Les Quintes forçoses sempre han estan objecte de 
polèmica 
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General, concluida lectura dispuso también el 
Señor Presidente que se leyera la lista formal 
de los mozos y demás concursantes a la 
espresada quinta en la edad de18 a 19 años 
según se verifico. 
 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley treinta y dos papeletas iguales se 
pasó a escribir en la mitad de ellas los 
nombres de dichos Sorteables y en la otra 
mitad se escribieron después tantos números 
cuantos son aquellos desde el primero hasta 
el ultimo progresivamente. 
 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber en uno las de los nombres 
y en otro las de los números leyéndose las 
primeras separadamente al tiempo de su 
introducción por el Señor Presidente y los 
segundos por el Señor Regidor Juridico. 
 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de diez años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Juridico, y en seguida el otro las que 
contenían los números entregándolas al 
Señor Presidente, previo a cada extracción el 
suficiente movimiento de los mismos globos. 
El Señor Juridico recibía las primeras sacaba 
la papeleta de cada uno y leía el nombre en 
alta voz. El Señor Presidente recibía también 
las segundas, sacaba la papeleta de cada una 
y publicaba el numero en la misma forma. 
 

Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aun a los interesados que 
querían verlas para lo cual se les permitía 
acercarse a la mesa. Mientras esto se 
verificaba anotábanse los nombres de los 
mozos según iban saliendo y con letras el 
numero correspondiente a cada uno 
Concluido el sorteo de la 1ª serie dispuso el 
Señor Presidente que se leyera en alta voz su 
resultado así lo practicó el infrascrito 
Secretario y es como sigue: 
 
18 y 19 años 
 
Nombres   Números 
 
José Malla y Mañosa  3=tres 
Jacinto Fornsaguera y Castellar5=cinco  
Salvador Cladellas   16=diez y seis 
Pedro Rabasó y Badia  1=uno 
Julio Bonaventura y Masaguer 9=nueve 
Francisco Jornet y Llonch 2= dos 
Guillermo Jornet y Prat  8=ocho 
Pedro Bilardell y Padrós 11=once 
Pedro Vilanova y Llonch 4=cuatro 
Domingo Vilanova y Riera 6=seis 
Julio Sanpere y Padrós  7=siete 
Francisco Truyols y Farnés 15=quince 
Juan Cladellas y […]42  12=doce 
José Pujolar y […]43  13=trece 
Pablo Mas y Arola  14=catorce 
Salvador Grau y Parés  10=diez 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
                                                 
42 No s’entén el cognom. 
43 No s’entén el cognom. 
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Nombres   Números 
 
Pedro Rabasó y Badia       1=uno 
Francisco Jornet y Llonch      2= dos 
José Malla y Mañosa       3=tres 
Pedro Vilanova y Llonch      4=cuatro 
Jacinto Fornsaguera y Castellar     5=cinco  
Domingo Vilanova y Riera      6=seis 
Julio Sanpere y Padrós       7=siete 
Guillermo Jornet y Prat       8=ocho 
Julio Bonaventura y Masaguer      9=nueve 
Salvador Grau y Parés      10=diez 
Pedro Bilardell y Padrós     11=once 
Juan Cladellas y […]44      12=doce 
José Pujolar y […]45       13=trece 
Pablo Mas y Arola      14=catorce 
Francisco Truyols y Farnés     15=quince 
Salvador Cladellas       16=diezseis 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 20 y 21 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 

 
Antonio Jornet y Prat  5=cinco 
José Escorsell    2=dos 
Jaime Truyols y Farnés           9=nueve 
Salvador Cruells y Palaudàries 1=uno 
Jaime Sors    8=ocho 
Felipe Truyols    3=tres 
Pablo Ninon y Font           4=cuatro 
                                                 
44 No s’entén el cognom. 
45 No s’entén el cognom. 

Pablo Canals y Graner  7=siete 
Juan Catafau y Masclans 6=seis 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
 
Nombres   Números 
 
Salvador Cruells y Palaudàries 1=uno 
José Escorsell    2=dos 
Felipe Truyols y Ylla  3=tres 
Pablo Ninon y Font                 4=cuatro 
ntonio Jornet y Prat            5=cinco 
Juan Catafau y Masclans         6=seis 
Pablo Canals y Graner           7=siete 
Jaime Sors             8=ocho 
Jaime Truyols y Farnés           9=nueve 
  
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 22 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Magui Brunés   2=dos 
Buenaventura Rocabruna 1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Buenaventura Rocabruna 1=uno 
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Magui Brunés   2=dos 
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 4ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 23 años, y su resultado es 
como sigue 
 
Nombres   Números 
 
José Cladellas    1=uno 
Domingo Bellber   7=siete 
Miguel Jornet y Llonch  6=seis 
Francisco Guardia   4=cuatro 
Félix Sanpere y Padrós  8=ocho 
Pablo Cruells y Palaudàries 2=dos 
Antonio Font    5=cinco 
José Nualart    3=tres 

 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
José Cladellas    1=uno 
Pablo Cruells y Palaudàries 2=dos 
José Nualart    3=tres 
Francisco Guardia   4=cuatro 
Antonio Font    5=cinco 
Miguel Jornet   6=seis 
Domingo Bellber   7=siete 
Félix Sanpere y Padrós  8=ocho 
  
 
 

24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Vicente Ros    3=tres 
Pablo Pujol   4=cuatro 
Raimundo Cruells y Palaudàries2=dos 
Juan Castells   1=uno 

 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 

 
Nombres   Números 
 
Juan Castells   1=uno 
Raimundo Cruells y Palaudàries2=dos 
Vicente Ros    3=tres 
Pablo Pujol   4=cuatro 

 
Quedando así concluido el sorteo General de 
todos los mozos y demás personas de 18 a 
25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a 1846, mandó el 
Señor Presidente levantar la presente acta de 
que se remitirá un duplicado al Muy 
Ilustrísimo Señor Jefe Superior Político y lo 
firma con los demás individuos del 
Ayuntamiento y su infrascrito Secretario. 
 
Ramón Sors, Regidor. 
Pera Guells Regidor. 
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Pablo Pujol  4=cuatro 
Raymundo Cruells 2=dos 
Juan Castells  1=uno 

 
Cuya lista arreglada]46 
 
Documento: Copia del acta de 
Palau Solitar, 1845 
 
Palau Solitar, 1845. 
 
Acta. 
 
Copia de la remitida a la atención Muy 
Honorable Señor Jefe Superior Político de la 
Provincia para el sorteo del Reemplazo del 
ejercito correspondiente a mil ochocientos 
cuarenta y cinco, 1845. 
     
En las Parroquias de Santa María de Palau 
Solitar y día ocho de Noviembre de mil 
ochocientos cuarenta y seis reunidos a las 
siete de la mañana en la casa consistorial 
bajo la presidencia del Señor Alcalde Don 
José Puigoriol los Señores Don Raimundo 
Sors, Don Pedro Guells Don Miguel Viaplana y 
Don Lorenzo Malla que forman el 
Ayuntamiento Constitucional del común de 
las espresadas Parroquias para la celebración 
del sorteo General correspondiente al 
reemplazo del ejercito de mil ochocientos 
cuarenta y cinco previo aviso al publico por 
medio de edicto fijado en el pasage de 
costumbre con la anticipacion de 24 horas 
manifestó el Señor Presidente que iba a 

                                                 
46 Està cancel�lat per mig de ratllades, el van posar al final 
de tot, como si fos una contraportada 

comenzarse el acto, y en consecuencia 
mandó a mi el infrascrito Secretario que 
leyera en alta e inteligible voz todo el capitulo 
5º de la ordenanza de 2 de Noviembre de 
1837 que trata de la formación de las listas y 
del sorteo General, concluida lectura dispuso 
también el Señor Presidente que se leyera la 
lista formal de los mozos y  demás 
concursantes a la espresada quinta en la 
edad de18 y 19 años según se verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley seis papeletas iguales se pasó a 
escribir en la mitad de ellas los nombres de 
dichos sorteables y en la otra mitad se 
escribieron después tantos números cuantos 
son aquellos desde el primero hasta el ultimo 
progresivamente. 

 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber, en uno las de los 
nombres, y en otro las de los números 
leyéndose los primeros separadamente al 
tiempo de su introducción por el Señor 
Presidente, y los segundos por el Señor 
Regidor Juridico. 

 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Juridico, y en seguida el otro los que 
contenían los números, entregándolas al 
Señor Presidente y previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos. El Señor Juridico recibía las primeras 
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sacaba la papeleta de cada uno y leía el 
nombre en alta voz. El Señor Presidente 
recibía también las segundas sacaba la 
papeleta de cada una y publicaba el numero 
en la misma forma. Estas papeletas se 
manifestaban a los demás concejales y aun a 
los interesados que querían verlas para lo 
cual se les permitía acercarse a la mesa.  
Mientras esto se verificaba anotábanse los 
nombres de los mozos según iban saliendo y 
con letras el numero correspondiente a cada 
uno, concluido el sorteo de la 1ª serie 
dispuso el Señor Presidente que se leyera en 
alta voz su resultado así lo  practico el 
infrascrito Secretario y es como sigue: 
 
18 y 19 años 
 
Nombres   Números 
 
Francisco Jornet y LLonch 3=tres 
Pablo Canals y Graner  2=dos 
Pablo Ninon y Font  1=un 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Pablo Ninon y Font  1=un 
Pablo Canals y Graner  2=dos 
Francisco Jornet y LLonch 3=tres 
 
 
 
 
20 y 21 años 
 

Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de 20 a 21 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Guillermo Jornet y Prat  3=tres 
Antonio Jornet y Prat  1=un 
José Malla y Mañosa  2=dos 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Antonio Jornet y Prat  1=un 
José Malla y Mañosa  2=dos 
Guillermo Jornet y Prat  3=tres 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de la edad de 22 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Salvador Cruells y Palaudàries 2=dos 
Juan Catafau y Masclans 1=un 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
Nombres   Números 
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Juan Catafau y Masclans           1=un 
Salvador Cruells y Palaudàries   2=dos 
  
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó [al 
de la 4ª]47 con las mismas formalidades al de 
la 4ª que comprende los mozos y demás  
 
concursantes de la edad de 23 años y su 
resultado es como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Francisco Truyols y Farnés 1=un 
Salvador Grau y  Pase  3=tres 
Domingo Vilanova y Bienal 2=dos 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Francisco Truyols y Farnés 1=un 
Domingo Vilanova y Bienal 2=dos 
Salvador Grau y  Pase  3=tres 
 
24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
corresponde los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años, y su resultado es 
como sigue: 
Nombres   Números 
 

                                                 
47 Cancel�lació: està expuntuat per sota. 

Felipe Truyols y Ylla  1=uno 
 
 

 
 
 
També era objecte de polèmica el poder-se evadir de 
la lleva mitjantçant un pagament. El peu del dibuix 
diu: ¡ Como si los campos que abandonamos 
nosotros valieran menos que los libros que 
abandonen los señoritos ! 

 
 
Quedando así concluido el sorteo General de 
todos los mozos y demás personas de 18 a 
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25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a 1845 mandó el 
Señor Presidente levantar la presente acta de 
que se [sacara]48 remitirá un duplicado al 
Señor Jefe Superior Político y lo firma con los 
demás individuos del Ayuntamiento y su 
infrascrito Secretario. Palausolitar 8 
Noviembre 1845. 
 
Documento: Copia del acta de 
Plegamans, 1845 
 
Copia del acta de 1845 del sorteo […]49 a la 
atención del Muy Honorable Señor Jefe 
Superior Político. Plegamans. 
 
En la  Parroquias de Plegamans y día ocho de 
Noviembre de mil ochocientos cuarenta y 
seis. Reunidos a las siete de la mañana en la 
casa consistorial bajo presidencia del Señor 
Alcalde Don José Puigoriol los Señores Don 
Raimundo Sors, Don Pedro Guells, Don 
Miguel Viaplana, y Don Lorenzo Malla, que 
forman el Ayuntamiento Constitucional del 
común de la espresada Parroquia para la 
celebración del sorteo General 
Correspondiente al reemplazo del ejercito de 
1845 previo aviso al publico por medio de 
edicto fijado en el pasaje de costumbre con la 
anticipacion de 24 horas manifestó el Señor 
Presidente que iba a comenzarse el acto, y en 
consecuencia mandó a mi el infrascrito 
Secretario que leyera en alta e inteligible voz 
todo el capitulo 5º de la ordenanza de 2 de 
Noviembre de 1837 que trata de la formación 

                                                 
48 Cancel�lació: està expuntuat, esborrat. 
49 No es llegeix el que posa. 

de las listas y del sorteo General, concluida 
su lectura dispuso también el Señor 
Presidente que se leyera la lista formal de los 
mozos y demás concursantes a la espresada 
quinta en la edad de18 y 19 años según se 
verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley cuatro papeletas iguales se pasó a 
escribir en la mitad de ellas los nombres de 
dichos sorteables y en la otra mitad se 
escribieron después tantos números cuantos 
son aquellos desde el primero hasta el ultimo 
progresivamente. 

 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber, en uno las de los 
nombres, y en otro las de los números [y 
leyéndose]50 separadamente al tiempo de su 
introducción por el Señor Presidente, y los 
segundas por el Señor Regidor Juridico. 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños [menores]51 de 10 años fueron 
sacándolas […]52 de una en una a saber, el 
uno las que contenían los nombres 
entregándolas al Señor Regidor Juridico, y en 
seguida el otro los que contenían los 
números, entregándolas al Señor Presidente 
previo a cada extracción el suficiente 
movimiento de los mismos globos. El Señor 
Juridico recibía las primeras sacaba la 

                                                 
50 Es una correcció amb una altra tinta i pot ser que també 
amb una altra lletra, i està al marge del foli. 
51 Correcció superior. 
52 Està como esborrat, no es llegeix bé. 
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papeleta de cada uno y leía [el nombre]53 en 
alta voz. El Señor presidente recibía también 
las segundas sacaba la papeleta de cada una 
y publicaba el numero en la misma forma.  

 
Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aun a los interesados que 
querían verlas para lo cual […]54 cándolas de 
una en una a saber, el uno las que contenían 
los nombres entregándolas al Señor Regidor 
Juridico, y en seguida el otro las que 
contenían los números, entregándolas al 
Señor Presidente previo a cada extracción el 
suficiente movimiento de los mismos globos. 
El Señor Juridico recibía las primeras sacaba 
la papeleta de cada uno y leía el nombre en 
alta voz. El Señor presidente recibía también 
las segundas sacaba la papeleta de cada uno 
y publicaba el numero en la misma forma.55 

 
Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aun a los interesados que 
querían verlas para lo cual se les permitía 
acercarse a la mesa. Mientras esto se 
verificaba anotábanse los nombres de los 
mozos según iban saliendo y con letras el 
numero correspondiente a cada uno.  

 
Concluido el sorteo de la 1ª serie dispuso el 
Señor Presidente que se leyera en alta voz su 
resultado y es como sigue: 
 
 
18 y 19 años 

                                                 
53 Correcció superior. 
54 Es llegeix molt malament. 
55 Fer notar que aquest paràgraf no està massa bé, como 
si s’ajuntessin paràgrafs diferents. 

 
Nombres   Números 
 
Francisco Pujolar y Texidor 1=uno 
José Guells y Pascual  2=dos 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos de 20 y 21 años y su 
resultado es como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Genis Creus y Espinet  2=dos 
Salvador Montserrat y Padrós 1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Salvador Montserrat y Padrós 1=uno 
Genis Creus y Espinet  2=dos 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 22 años y su resultado es como 
sigue: 
 
 
 
 
Nombres   Números 
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[Juan Jornet]56 José Pujolar y Texidor2=dos57 
Antonio Montserrat y Padrós          1=uno58 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
[ja esta arreglada anteriormente pero al gofe 
el fase e est arreglo per ser saviat]59 
 
Antonio Montserrat y Padrós          1=uno60 
[Juan Jornet y Bachs]61 José Pujolar y Texidor             
2=dos62 
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la cuarta 
que comprende los mozos y demás 
concursantes de la edad de 23 años y su 
resultado es como sigue: 
 
Nombres   Números 
[…]63 
[Francisco Plantadal]64 
Juan Jornet y Bachs   1=uno 
24 años 

                                                 
56 Cancel�lat mitjançant una ratllada. 
57 El número en lletres apareix rectificat. 
58 El número en lletres apareix rectificat. 
59 No es llegeix molt bé, sembla com si estigués comentant 
la modificació anterior. 
60 El número en lletres apareix rectificat. 
61 Cancel�lat, ratllat. 
62 El número en lletres apareix rectificat. 
63 No es veu bé. Com ratllat. 
64 Cancel�lat, ratllat 

 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
[…] 
[Juan Jornet y Bachs]65 
Francisco Plantadal  1=uno 
 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás [concursantes]66 
personas de 18 a 25 años comprendidos en el 
reemplazo del ejercito correspondiente a 
1845 mandó el Señor Presidente levantar la 
presente acta de que se remitirá un duplicado 
al Señor Jefe Superior Político y lo firman con 
los demás individuos del Ayuntamiento y su 
infrascrito Secretario. 
 
Documento: Copia del acta de 
Plegamans, 1846 
 
Plegamans, 1846. 
 
Acta. 
 
Copia de la remitida al Muy Ilustrísimo Señor 
Jefe Superior Político de la Provincia del 
sorteo General para el reemplazo del ejercito 
correspondiente al año 1846. 

                                                 
65 Cancel�lat, ratllat. 
66 Como si estigués esborrat. 
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En las  Parroquias de Plegamans y día ocho 
de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y 
seis Reunidos a las siete de la mañana en la 
casa consistorial bajo presidencia del Señor 
Alcalde Don José Puigoriol, los señores Don 
Raimundo Sors Don Pedro Guells, Don Miguel 
Viaplana, Regidores y Don Lorenzo Malla, que 
forman el Ayuntamiento Constitucional del 
común de la espresada Parroquia para la 
celebración del sorteo general 
correspondiente al reemplazo del ejercito de 
1846 previo aviso al Publico por medio de 
edicto fijado en el pasage de costumbre con 
la anticipación de 24 horas manifestó el 
Señor Presidente que iba a comenzarse el 
acto y en consecuencia mandó a mi el 
infrascrito Secretario que leyera en alta e 
inteligible voz todo el […]67 capitulo 5º de la 
ordenanza de 2 de Noviembre de 1837 que 
trata de la formación de las listas y del sorteo 
general, concluida lectura dispuso también el 
Señor Presidente que se leyera la lista formal 
de los mozos y demás concursantes a la 
espresada quinta en la edad de18 y 19 años 
según se verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas conforme 
a la ley cuatro papeletas iguales se pasó a 
escribir en la mitad de ellas los nombres de 
dichos sorteables y en la otra mitad se 
escribieron después tantos números cuantos 
son aquellos desde el primero hasta el ultimo 
progresivamente. 
 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 

                                                 
67 Cancel�lat, esborrat. 

dos globos a saber, en uno las de los 
nombres y en otro las de los números 
separadamente al tiempo de su introducción 
por el Señor Presidente, y los segundos por el 
Señor Regidor Juridico. 
 
Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos, se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Regidor Juridico, y en seguida el otro 
las que contenían los números, entregándolas 
al Señor Presidente previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos El Señor Regidor Juridico recibía las 
primeras sacaba la papeleta de cada uno y 
leía el nombre en alta voz. El Señor 
Presidente recibía también las segundas 
sacaba la papeleta de cada una y publicaba el 
numero en la misma forma Estas papeletas 
se manifestaban a los demás concejales y 
aun a los interesados que querían verlas para 
lo cual se les permitía acercarse a la mesa. 
Mientras esto se verificaba anotábanse los 
nombres de los mozos según iban saliendo y 
con letras el numero correspondiente a cada 
uno.  
 
Concluido el sorteo de la 1ª serie dispuso el 
Señor Presidente que se leyera en alta voz su 
resultado y es como sigue: 
 
18 y 19 años 
 
Nombres   Números 

 
Salvador Montserrat y Padrós 2=dos 
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Pedro Serra y Sallent  1=uno 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Pedro Serra y Sallent  1=uno 
Salvador Montserrat y Padrós 2=dos 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 2ª que 
comprende los mozos de 20 y 21 años y su 
resultado es como sigue: 
 
Nombres   Números 

 
José Humet y Arola  1= un 
Clemente [Gimestos y]68 Prat y Padrós 2=dos 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así 
 
Nombres   Números 
 
José Humet y Arola  1= un 
Clemente [Gimestos y]69 Prat y Padrós 2=dos 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 

                                                 
68 Cancel�lació, apareix expuntuat. 
69 Cancel�lació, apareix expuntuat. 

de la edad de 22 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Jaime Coret y Sallent  1=un  
 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 4ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 23 años, y su resultado es 
como sigue: 
 
Nombres   Números 

 
José Guardia y Duran  2=dos 
José Pujolar y Texidor  1=un 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres  Números 
 
José Pujolar y Texidor 1=un 
José Guardia y Duran 2=dos 
 
24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue: 
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Nombres   Números 
 

José Guells y Pascual  1=uno 
 
 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás personas de 18 a 
25 años comprendidos en el reemplazo de 
1846 mandó el Señor Presidente levantar la 
presente acta de que se remitirá un duplicado 
al Señor Jefe Superior Político y lo firman con 
los demás individuos del Ayuntamiento y su 
infrascrito Secretario. 
 
Plegamans 8 Noviembre de 1846 
 
[El … Gimentos no vale]70 
 
Documento: Copia del acta de 
Palau Solitar, 1846 
 
Acta, 1845. 
 
Copia de la remitida al Muy Honorable Señor 
Jefe Superior Político de la Provincia para el 
sorteo del Reemplazo del ejercito 
correspondiente a mil ochocientos cuarenta y 
seis. 
 
PalauSolitar, 1846. 
 
En las  Parroquias de Santa María de Palau 
Solitar y día 8 de Noviembre de mil 
ochocientos cuarenta y seis Reunidos a las 
siete de la mañana en la casa consistorial 

                                                 
70 Apareix amb una altra tinta, no es llegeix bé, comenta 
la cancel�lació anterior, la de la sèrie de 20 y 21 anys. 

bajo la presidencia de Señor Alcalde Don José 
Puigoriol, los señores Don Raimundo Sors , 
Don Pedro Guells, Don Miguel Viaplana, y 
Don Lorenzo Malla que forman el 
Ayuntamiento Constitucional del común de 
las espresadas Parroquias para la celebración 
del sorteo General correspondiente al 
reemplazo del ejercito de 1846 previo aviso 
al publico por medio fijado en el parage de 
costumbre con la anticipacion de 24 horas 
manifestó el Señor Presidente que iba a 
comenzarse el acto, y en consecuencia 
mandó a mi el infrascrito Secretario que 
leyera en alta e inteligible voz todo el capitulo 
5º de la ordenanza de 2 de Noviembre de 
1837 que trata de la formación de las listas y 
del sorteo General, Concluida lectura dispuso 
también el Señor Presidente que se leyera la 
lista formal de los mozos y demás 
concursantes a la espresada quinta en la 
edad de18 a 19 años según se verifico. 

 
Acto continuo y estando preparadas 

conforme a la ley ocho papeletas iguales se 
pasó a escribir en la mitad de ellas los 
nombres de dichos sorteables, en la otra 
mitad se escribieron después tantos números 
cuantos son aquellos desde el primero hasta 
el ultimo progresivamente. 

 
En seguida fueron introduciéndose unas y 
otras papeletas en bolas iguales y estas en 
dos globos a saber, en uno las de los 
nombres y en otro las de los números 
leyéndose los primeros separadamente al 
tiempo de su introducción por el Señor 
Presidente y los segundos por el Señor 
Regidor Juridico. 
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Así colocadas las bolas en sus respectivos 
globos se movieron suficientemente en ellos 
y dos niños menores de 10 años fueron 
sacándolas de una en una a saber, el uno las 
que contenían los nombres entregándolas al 
Señor Regidor Juridico, y en seguida el otro 
las que contenían los números entregándolas 
al Señor Presidente previo a cada extracción 
el suficiente movimiento de los mismos 
globos. El Señor Regidor Juridico recibía las 
primeras sacaba la papeleta de cada uno y 
leía el nombre en alta voz. El Señor 
Presidente recibía también las segundas, 
sacaba la papeleta de cada una y publicaba el 
numero en la misma forma. 
 
  

 

 
 
 
 
Les guerres carlines, un dels motius de la necessitat 
de nodrir l’exèrcit 

 
 
 

 

 
 
 
Estas papeletas se manifestaban a los demás 
concejales y aun a los interesados que 
querían verlas para lo cual se les permitía 
acercarse a la mesa. Mientras esto se 
verificaba anotábanse los nombres de los 
mozos según iban saliendo y con letras el 
numero correspondiente a cada uno. 

 
Concluido el sorteo de la 1ª serie dispuso el 
Señor Presidente que se leyera en alta voz su 
resultado y es como sigue: 
 
18 y 19 años 

 
Nombres                Números 
 
Francisco Jornet y Llonch  2= dos 
Pedro Vilanova y Llonch    4=cuatro 
Pedro Rabasó y Badia      1=uno 
José Malla y Mañosa      3=tres 
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Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Pedro Rabasó y Badia  1=un 
Francisco Jornet y Llonch 2= dos 
José Malla y Mañosa  3=tres 
Pedro Vilanova y Llonch 4=cuatro 
 
20 y 21 años 
 
Terminado el sorteo de la 1ª serie, se pasó 
con las mismas formalidades al de la segunda 
que comprende los mozos y demás 
concursantes de 20 y 21 años y su resultado 
es como sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Jacinto Fornsaguera y Castellar1=un  
Julio Sanpere y Padrós  3=tres 
Domingo Vilanova y Riera 2=dos 

 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Jacinto Fornsaguera y Castellar1=un  
Domingo Vilanova y Riera 2=dos 
Julio Sanpere y Padrós  3=tres 
 
22 años 
 
Terminado el sorteo de la 2ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 3ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 

de la edad de 22 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Guillermo Jornet y Prat  1=un 
Julio Bonaventura y Masaguer 2=dos 

 
23 años 
 
Terminado el sorteo de la 3ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 4ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
de la edad de 23 años y su resultado es como 
sigue: 

 
Nombres   Números 
 
Juan Cladellas y […]71  3=tres 
Pedro Bilardell y Padrós 2=dos 
Salvador Grau y Parés  1=un 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así: 
 
Nombres   Números 
 
Salvador Grau y Parés  1=un 
Pedro Bilardell y Padrós 2=dos 
[Salvador Grau]72 Juan Cladellas3=tres 
 
24 años 
 
Terminado el sorteo de la 4ª serie se pasó 
con las mismas formalidades al de la 5ª que 
comprende los mozos y demás concursantes 
                                                 
71 No es llegeix bé el cognom. 
72 Cancel�lació. Està esborrat. 
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de la edad de 24 años y su resultado es como 
sigue: 
 
Nombres   Números 
 
Pablo Mas y Arola  2=dos 
José Pujolar y […]73   1=un 
 
Cuya lista arreglada por orden numérico de 
menor a mayor resulta así 
 
Nombres   Números 
 
José Pujolar y […]74   1=un 
Pablo Mas y Arola  2=dos 
 
Quedando así concluido el sorteo general de 
todos los mozos y demás personas de 18 a 
25 años comprendidos en el reemplazo del 
ejercito correspondiente a 1846 mandó el 
Señor Presidente levantar la presente acta de 
que se remitirá un duplicado al Señor Jefe 
Político y lo firma con los demás individuos 
del Ayuntamiento y su infrascrito Secretario. 
 
Palausolitar, 8 Noviembre de 1846. 
 
1.3 Facsímils dels documents treballats. 
  
No hi ha els facsímils dels documents 
treballats, ja que no disposo, almenys fins 
aquest moment, ni de fotocòpies ni de 
fotografies. 
  
 
                                                 
73 No es llegeix bé el cognom. 
74 No es llegeix bé el cognom. 

 

1.4 Observacions. 
 
 Aquí a observacions el que faré serà 
comentar algun detall que no cito a l'hora de 
fer la transcripció dels documents. 
  
 M'agradaria fer un breu comentari sobre els 
segells trobats als documents. Ens hem topat 
amb dos segells, que no estan impresos, sinó 
marcats en el paper, amb relleu. Es tracta 
d'un segell on la llegenda que posa és: "Sello 
4º Any 1846 40 Ms" i en l'altre segell posa: 
"Isaba. 2 ª P.L.G.D. Déu i la Cons. Reyna de 
les Esp ". No tinc foto ni res dels segells pel 
mateix motiu que no tinc els facsímils, però 
espero, en el cas d’aconseguir-los, poder 
ampliar el treball. 
 
 En el treball no m'he limitat a l'estudi de les 
lleves de Palau-solità i de Plegamans, sinó 
que també he ampliat el camp d'investigació. 
 
He mirat el patró anterior que es conserva, 
que és del 1828, i també algun petit 
document, amagat entre les fulles de les 
actes del sorteig de les lleves i el padró, que 
entenc que és un rebut dels diners que s'ha 
pagat amb tal de no entrar en el sorteig de 
les quintes, però no està molt clar. 
 
 Tot això ho he fet perquè crec que és 
important a l'hora de fer un estudi sobre un 
poble (en aquest cas el meu poble), no 
limitant-se a estudiar un document, sinó que 
cal mirar la toponímia, els noms de les 
masies (moltes de les quals encara conserven 
el nom), documents gràfics, demografia, etc. 
 2. Annex. 



44 
 

 2.1. Treball bibliogràfic. 
  
El treball bibliogràfic ha consistit en consultar 
tots els llibres possibles sobre la història del 
poble a la biblioteca de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
 He consultat articles sobre l'ordenança del 2 
novembre 1837, que estableix de com es fa 
el sorteig de les quintes. 
 
 A nivell més general, he llegit sobre el segle 
XIX, i més concretament sobre la història 
militar del període a tractar. 
  
2.2. Fons documentals consultades. 
  
El fons documental consultat ha estat el de 
l'arxiu municipal de Palau-solità i Plegamans. 
Tots els documents treballats són inèdits. 
  
2.3. Criteris de selecció dels documents. 
  
A l'hora d'escollir els documents, he intentat 
conjugar un tema que m'agrada, com és el 
de la història militar (sense oblidar per això 
de la història social, econòmica, etc., ja que 
tot va lligat) i la història del meu poble. 
  
2.4. Dificultats de caràcter metodològic. 
  
La primera dificultat que em vaig trobar va 
ser a l'hora d'escollir els documents. Jo volia 

uns documents de l'any 1805 (Batalla de 
Trafalgar), per tal de veure quin coneixement 
es tenia respecte al que passava fora. No hi 
havia documents d'aquest any. Vaig demanar 
llavors de l'any 1808, i el mateix. Vaig anar 
mirant fins que em vaig decidir per fer les 
transcripcions de les cinquenes més antigues 
que es conserven a l'arxiu de Palau-solità i 
Plegamans. 
  
La lectura tècnica paleogràfica, tot i que 
complicada, no és tan difícil un cop l'ull 
s'acostuma, però tot i així, no ha estat fàcil. 
 
 El lloc de treball no era el més adequat ja 
que feia fred, havia de compartir taula amb 
els treballadors de l'arxiu, l'espai era petit, 
etc. 
 
Tot i les dificultats, al no tenir un lloc dedicat 
als investigadors, s’ha d’agrair la gran ajuda 
prestada pels treballadors, en aquest cas 
bibliotecària, de l’arxiu de Palau-solità i 
Plegamans, ja que sense l’ajuda d’aquests 
professionals, nosaltres els historiadors ho 
tindríem força més difícil. 
  
També m’agradaria agrair al professor Miquel 
Torras de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, pel seu suport  i  ajuda a l’hora de 
fer el treball, tant en qüestions 
metodològiques com en totes les dificultats 
que han anat sorgint en el decurs del treball.

 



45 
 

LA PESTA NEGRA A CATALUNYA                Ressenya històrica                   
Per Manuel Zorrilla i Giné 
 

 
En 1345 fou envaït tot el mon conegut per l’epidèmia de la pesta més 
horrorosa que registra l’historia, es la coneguda amb el nom de la “Pesta 
negra”. Els mongols al apoderar-se de Rússia la importaren de la Índia i 
de la China. El 1346 arribà a Sicília; el 1347 a Constantinoble, Grècia, 
Malta, Xipre i Marsella. El 1348 entrà a València, Andalusia, Catalunya, 
Aragó i Mallorca. França i Itàlia el 1348.  En 1334 entre la Índia i gran 
part de China moriren més de 13 milions de víctimes. 

 
 
 
 
La Pesta. Mot derivat del llatí Pestis, ”ruïna, 
destrucció”, està documentat al segle XIII. En 
un document de 1507 es cita “Loch on se 
muyren de mal de pesta”. Alexandre Yersin 
(1863-1943) bacteriòleg suís descobrí l’any 
1894 a Hong Kong, el bacil de la pesta. 
 
En l‘Èxode, el Deuteronomi, els Libres dels 
Reis i dels Profetes i en el Gènesis, de la 
Bíblia, així com en les Metamorfosis d’Ovidi i 
en la Ilíada d’Homer, es parla de l’existència 
de la pesta. 
 
Tucídides, historiador grec (471 a de J.C-402) 
autor de la Història de la guerra dels 
peloponesis i atenencs fou atacat per la 
pesta, encara que va aconseguir curar-se i 
designà la terrible malaltia com “pesta” i per 
referència a la seva descripció ocorreguda a 
Atenes on ell residia, en la història general de 
l’epidemiologia ha quedat consignada amb el 
nom de “pesta d’Atenes”. 
 

 

 
 
Metge visitant un malat de pesta. Gravat del segle 
XV. Biblioteca de la Universitat de Praga. 
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Els primers símptomes de la malaltia mortal, 
eren la febre, esgarrifances, nàusees, dolor 
muscular, esgotament i això era sols el 
principi. Desprès venia la sintomatologia més 
macabra, en que ja es manifesten 
inflamacions vermelles i doloroses, les bubes, 
de la grandària d’una nou en les engonals, les 
axil�les i baix les orelles, en els ganglis 
limfàtics. Alguns tenien atacs de tos i 
escopien sang i es que havien contret la 
pesta pneumònica ja que l’infecciós havia 
arribat als seus pulmons. Nou de cada deu 
afectats morien als tres o quatre dies. Les 
ciutats de Perpinyà i Siena foren afectades 
per aquesta forma epidèmica l’any 1348.  
 
L’erudit Pere Serra i Postius (1671-1748) 
reprodueix un manuscrit d’aquella època, 
d’autor desconegut i diu “...la gent moria ab 
carbuncles, butllofes i tumors del volum 
d’una nou, vermella com una grana i negres 
per sobre. La meva muller tingué un 
carbuncle á la cama i un tumor al plech de la 
cuixa ó ingle y que’l contagi, ab sas ardentas 
febradas, solia determinar un desvari que de 
cap manera lograva calmar...” 
 
El nombre de víctimes durant els deu 
primers anys, ha estat calculat en uns 48 
milions, repartits entre Europa i Àsia. Europa 
va necessitar més de 150 anys per tornar a 
tenir la població que havia posseït abans de 
l’arribada de la pesta, que fou en 1347 en 
que mariners comerciants genovesos la 
portaren als ports en que atracaven els seus 
vaixells procedents de Crimea on hi havia una 
colònia genovesa. Fins allí havien arribat 
soldats contagiats del continent asiàtic de 

Mongòlia i en alguna de les seves incursions 
havien contagiat alguns dels comerciants 
genovesos.  Un dels primers llocs en arribar-
hi fou Sicília, la tardor de 1347 segons notes 
del cronista italià Michel de Piazza. 
Seguidament el contagi passà a Sardenya i 
Còrsega i mes tard  a Gènova i tot el sud 
d’Itàlia. D’allà la pesta caminà cap a França i 
zones meridionals de l’Imperi germànic..  
 

 
 
 
Monjos malalts de pesta. Miniatura anglesa de 1360 
 
 
El juny del 1348 abordà Paris, després passà 
a Anglaterra, Escòcia i Irlanda. L’any 1351 ja 
era a Rússia. Tot Europa s’havia infectat. Les 
conseqüències foren impressionants, Escòcia 
va perdre quasi un terç dels seus habitants, 
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Bremen, Hamburg, Colònia en Alemanya van 
morir la meitat de la població.        
 
L’origen de l’epidèmia. Ningú sospitava 
que l’origen d’aquella epidèmia provenia de 
les rates, però en realitat el perill era de les 
puces que portaven dins del seu pelatge. La 
puça infectava al animal i després saltava cap 
a les persones les que picava desarrelant la 
malaltia. Els vaixells amb rates infectades, 
eren els medis que els animals tenien de 
pogué arribar als ports de moltes ciutats.  En 
aquell temps, la gent desconeixia aquest 
complex procés i que no seria descobert fins 
400 anys mes tard!!!. 
 
A finals d’abril de 1348 hi havia un gran tràfic 
mercantil en el port de Barcelona. Arribaven 
vaixells provenint de molts ports del 
Mediterrani on ja havia arribat la pesta. 
Sembla ser que l’epidèmia arribà per mar a 
través d’alguna embarcació. 
La pesta va trobar un factor propici per 
desenvolupar-se dins de la ciutat de 
Barcelona i de la major part de ciutats i que 
eren els carrers freds i humits, estrets i amb 
poca llum on era difícil la ventilació: molts 
dels pous quedaven contaminats. No hem 
d’oblidar la fam, ja l’any 1333 fou anomenat 
“mal any primer” i que en la mateixa ciutat 
de Barcelona moriren de fam milers de 
persones. La fam tingué importància al 
trencar-se una sèrie d’equilibris en el nombre 
d’habitants que podien viure en una contrada 
o en les collites que produïen algunes terres 
massa empobrides amb els anys i les 
limitacions del comerç amb el proveïment de 
les grans ciutats. 

El despoblament de molts pobles suposà 
l’abandonament d’extenses àrees de conreu, 
mancades de braços. Moltes poblacions 
perderen la totalitat dels professionals de 
molts oficis. En algunes ciutats dels nostre 
país quedaven llocs de treball vacants amb 
sous superiors als del camp. Molts camperols 
aprofitaven per abandonar les terres, previ 
pagament d’una quantitat als seus senyors i 
acudien a les ciutats per a practicar algun 
ofici. Tot aquest èxode de gent va provocar 
una minva de les collites i un augment  en el 
seus preus dels productes agraris i dels 
salaris dels jornalers.  A Castella i en la 
Corona d’Aragó van posar vigilància a la puja 
dels preus. En les Corts de Valladolid de 1351 
igualment van intervenir per posar fre a la 
inflació. A Castella va guanyar importància la 
ramaderia, en especial l’ovella merina.  
 
Aquest sector de producció tenia la avantatge 
de no haver de menester tanta ma d’obra. Els 
estralls de la pesta negra va desfer la majoria 
dels monestirs del país, bé per causa de la 
mort dels seus comunitaris o bé per la pèrdua 
de les rentes, deguda al despoblament dels 
seus entorns. Al monestir de Sant Benet de 
Bages hi moriren l’abat i tots els monjos 
menys dos.  
 
La contaminació dels aliments i de l’aire fou 
una de les raons que tingué adepte a l’època. 
En alguns tractats medievals de preservació i 
curació de la pesta ho citen. Alguns dels 
remeis eren que en el cas que hi hagués un 
augment brusc de temperatura, hom 
recomanava regar la terra amb vinagre, 
portar vestits de seda o lli, menjar aliments 
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freds, beure vi de poc grau i sucs de taronja 
o llimona. 
 

 
 
Gravat del Tractatabus de Pestilentia de M. Albik 
 
Molta gent tingueren consciència de la 
gravetat de l’ epidèmia. Veien l’evolució 
cronològica dels testaments fets en aquella 
època i comprovem com la mortalitat 
començà a pujar la primera setmana de 
maig. Durant aquell mes de maig de 1348 a 
Barcelona molts malalts presentaven els 
fatídics símptomes: grans dolors i bonys a 
l’engonal, a l’axil�la i al coll i la gent tenia la 
convicció que els pous havien estat 
emmetzinats pels jueus.  El dissabte dia 17 
una multitud de gent s’encaminà cap el Call 

jueu i saquejaren varies cases i fins hi tot 
assassinaren alguns jueus. Al moment les 
autoritats ordenaren unes ordres severes per 
tal de posar pau dins de la ciutat.  Climent VI 
a Avinyó el 26 de juliol publicava una butlla 
explicant que els jueus havien sofert els 
efectes de l’epidèmia a l’igual que els 
cristians. A més ressaltava que l’epidèmia 
s’havia difós en llocs on no vivien jueus. Pere 
el Cerimoniós també va intentar protegir als 
hebreus del seu regne.  Per aquesta qüestió 
els jueus igualment foren acusats en Basilea, 
on 600 van morir cremats. En mesos 
següents hi van haver matances en les 
ciutats helvètiques de Zuric i Chillon. Aquesta 
persecució es va estendre per el Valle del 
Rin. El dia de  sant Valentí de 1348, 900 
jueus van ser cremats en les fogueres de 
Estrasburg. Es calcula que més de 200 
comunitats hebrees d’Europa van 
desaparèixer. 
 
Al final d’aquell mes de maig la situació de 
Barcelona era desoladora; tendes tancades 
per defunció dels propietaris, lo que 
comportava la falta de queviures, cases 
tancades i deshabitades... Per altre banda, 
els cementiris estaven plens de cadàvers 
esperant ser enterrats ja que faltava personal 
per pogué enterrat als morts. 
 
La major part de la població ignorant pensava 
tota classe de conjectures per donar una 
explicació a tantes morts.  Els metges no 
sabien la causa, els erudits opinaven que 
l’origen havia de buscar-se en la corrupció 
dels elements externs que alteraven els 
cossos humans afectant la sang. El rei de 



49 
 

França, Felip VI va plantejà aquesta qüestió 
als físics de la Sorbona el mateix any 1348.. 
L’opinió fou que l’ambient atmosfèric estava 
alterat degut a una conjunció dels planetes 
Saturn, Júpiter i Mart el 24 de març de 1345.  
L’any 1348 els cementiris urbans ja no eren 
suficients: en front de l’església de Santa 
Maria del Pi de Barcelona (on ara ja una 
plaça) a causa de les morts van quedar 
buides algunes cases i la mateixa parròquia  
les va comprar per enderrocar-les i aprofitar 
l’espai per ampliar el cementiri. 
 
A la ciutat els llocs de sepultura eren molt 
dispersos. Molta gent volia ser enterrada a la 
seva parròquia, i un dels llocs molt sol�licitat 
era la Catedral, d’altres, mercaders, preferien 
ser dipositats a Santa Maria del Mar. Existien 
sepultures de varies categories, la gent més 
rica envaïren les capelles laterals altres 
s’havien d’acontentar amb els claustre... 
Quan hi havia un enterrament, al fer l’elecció 
del lloc de sepultura, els interessos que 
entraven en joc eren molts i  els monestirs i 
les esglésies obtenien grans beneficis.  En 
l’arribada de les ordes mendicants començà 
el costum d’enterrar en lloc de culte .La part 
del cementiri solia estar a la capçalera de 
l’església, era un cementiri molt reduït, aviat 
pro s’hagueren d’ampliar per atendre a nous 
llocs d’enterrament.  Quan arribaren les 
grans pestes, la mentalitat canvià i els 
cementiri es  transformà en lloc maleït i es 
procurà que  estes allunyat. 
 
Quan traslladaven el difunt des de la casa al 
cementiri eren moments molt inquietants 
pels veïns i acompanyants. Amb l’organit- 

zació de l’enterrament i segons la categoria 
econòmica del difunt, existia una teatralitat 
en el trasllat del cos ja que des de l’any 1325 
les ordenances municipals volien simplificar 
els actes escènics en que s’havien convertit 
els enterraments. Alguns havien demanat de 
ser portats per pobres vestits amb caputxes i 
hàbits, d’altres amb vestits de drap blanc. 
L’any 1348 tot això fou ignorat, ja que els 
vius no donaven l’abast per pogué enterrar 
als morts i els cadàvers tenien que ser 
transportats en carros i sense cap mena de 
ritual. El vius a penes eren suficients per 
pogué enterrar als morts. 
 
 

 
 
Flagel�lants per Europa (1394). Miniatura de Giles le 
Muisit. Biblioteca Real de Brusel�les. 

 
 
En aquells moments crítics de la mortaldat de 
la pesta, en Europa va néixer un moviment 
de gent conegut com els flagel�lants que en 
tot el continent van arribar a sumar més d’un 
milió de persones.  
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En grups de dos-cents i més, anaven 
recorren les ciutats amb mig cos nu i 
flagel�lant-se públicament uns als altres, per 
expiar les seves culpes. Era una forma de fer 
penitencia per una epidèmia que ells creien 
com un càstig diví. 
 
Quan entraven en una població, la gent els 
sortia a rebre i els acollia. Alguns pares duien 
els sos fills malalts perquè els curessin...  Les 
autoritats eclesiàstiques no van veure amb 
bons ulls aquell moviment i el van prohibir.  
 
En un text alemany d’aquell temps 
“Movimenta erphesturtensia” en 1349 es deia 
que “...mils i mils de flagel�lants  es van 
difondre per Turingsa i per casi tota 
Alemanya” . El papa Clement VI manifesta en 
una proclama que aquella costum no era més 
que una superstició, per lo que eren acusats 
de bruixots i s’ha arriba  a enviar a alguns a 
la foguera. 
 
Una cosa curiosa fou la que passava en 
alguns dels qui van escapar d’una mort casi 
segura de la pesta, el tenir un afecte contrari, 
com el desenfrenament i la vida alegre. Molts 
ciutadans pensaven que la plaga es curava 
bevent, estant alegres, divertint-se i satisfent 
tots els seus desitgis i es passaven tot el dia 
de taverna en taverna bevent i fen el que 
més els hi agradava fer. 
 
Entre els anys 1360 i 1371, Barcelona tornà a 
suportar varies calamitats com greus gelades 
i plagues de llagosta més dels fets de la 
guerra en els territoris de la Corona d’Aragó.  

 
La pesta es manifestà el 21 de gener de 
1362. Aquest nou brot arribà a la màxima 
intensitat durant el mes de març. L’any 1371 
una nova crisi pestilent  tornà en la que 
moriren moltes persones a causa de glànoles.  
 
La pesta negra de 1348 s’anà repetint moltes 
vegades i fins a fortes falconades durant el 
1521 fins el 1523 i encara una de molt forta 
durant el 1651 al 1654 i més tard entre el 
1689 i el 1723 i la pesta del 1809.                                                                                                                                     
 
A Barcelona, l’epidèmia de 1651 a 1654 fou 
la que revestí mes cruel intensitat juntament 
amb la fam i la guerra.  La guerra havia 
començat el 1635 amb l’entrada d’Espanya 
en el conflicte “dels Trenta Anys” i la 
confrontació amb França que provocà greus 
problemes per la Catalunya Nord. 
 
Aquesta vegada la pesta es va introduir a 
través de la frontera amb València a principi 
del 1650. Les comarques de l’Ebre i la del 
Tarragonès van ésser las primeres afectades.  
 
Després durant el període 1651-54 l’epidèmia 
arrasà la totalitat del territori català   Una 
data, a la parròquia barcelonina de Sant Just, 
l’any 1650 hi hagueren un total de 74 
defuncions i l’any 1651 en plena epidèmia 
moriren 392, una xifra cinc vegades superior 
a la de l’any precedent. 
 
Tot just començat l’any 1651, la nit del 
diumenge 8 de gener en una casa del carrer 
Nou de Sant Francesc ocorriren els primers 
òbits declarats empestats. Un tal Bonhora, un 
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minyó i una donzella i la muller havien mort a 
causa de la glànola. Hores mes tard  en altres 
punts de la ciutat dues dones eren atacades 
del mateix mal. 
 
Dia a dia l’epidèmia s’anà estenent i mes 
durant els mesos de febrer i març, fins que 
en els mesos de maig i juny adquirí una 
intensitat tan terrible com mai. La ciutat 
assetjada  pels exèrcits de mar i terra de 
Felip IV començava a sentir la falta de 
queviures.  
 
En una de les ordinacions dictades pels 
Consellers de Barcelona el 19 d’abril de 1651 
i per contenir en lo possible la difusió de la 
malaltia, feia conèixer els símptomes “ Item 
per lo dany publich y privat que causar 
poden, ordenaren que los que se senten 
febres, mal de cap y vòmits, que son las 
senyals que solen anticipar-se al mal 
contagiós, han de notificar ho al encarregat 
del seu quarter (barri) no movent se de sa 
casa ni comunicant ab persona alguna fins 
que no se determini la condició de la 
malaltia...” 
 
Per cuidar als empestats, a més d’un 
metge es recorria sempre a un cirurgià. La 
picada de la puça (xenopsilla cheopis) 
portadora del mal tenia una incubació de dos 
a vuit dies i  la mort dels empestats 
sobrevenia molt ràpida i el Conseller segon 
Dr. Francesc Mateu, vetllant pels malalts de 
la morberia, hospital de Jesús, recomanà al 
confessor de l’establiment, confessà i 
combregar als “morbats” per que la seva 
mort no els trobes sense sagraments. Aquell  

monestir de Jesús estava ple de malalts, 
cel�les, corredors, capelles... tot l’edifici 
estava atapeït de llits. El Consell de Cent 
veien cada dia propagar se mes l’epidèmia 
acordà posar uns coberts de fusta al voltant 
del gran hort del convent.  
 
En l’hospital de la Misericòrdia i en el de la 
Santa Creu moriren mes de 30 servidors de 
varies dependències a més de vetlladors. Mes 
de 40 donzelles del monestir i 8 capellans 
foren víctimes de l’epidèmia. D’un grup de 
dides es salvaren sols tres i cada una d’elles 
tenien  que donar a mamar a deu criatures... 
Per la ciutat vuit o deu carretes no mes que 
per portar els morts que es trobaven per les 
cases, tirant-los a vegades per les finestres al 
carrer i desprès carregant-los a les carretes.  
 
Els fossers es posaven en un cantó del carrer, 
al costat de la carreta i cridant a tots el veïns 
per si tenien a casa algú per enterrar. Així 
omplien la carreta i la portaven a lloc per 
enterrar-los, que era un camp anomenat “lo 
favar”, que estava voltant de tapies i que 
comunicava a  l’hort del convent de Jesús.  
 
Durant aquells dies fugiren de la ciutat de 
Barcelona les dues terceres parts dels seus 
habitants. El 10 de juny a fi de disminuir mes 
la densitat de la població, el Consell de Cent 
acordà subvencionar diàriament amb un pa 
del valor d’un ral i un sou (15 cèntims de 
pesseta) als que se anessin a viure a la 
muntanya de Montjuïc aixoplugant-se en 
barraques improvisades de branques i fustes. 
A mes se els hi oferia un premi de 10 rals 
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quan deixaven una casa completament 
deshabitada dins del nucli de la ciutat.  
 
Al celebrar-se la festa del Corpus a la Seu, la 
Catedral, es notà la soledat molt gran per la 
poca assistència de la gent, dons contant els 
Consellers i el públic no arribaren a una 
vintena de persones. La campana, la mes 
gran del temple, la “Tomasa” no pogué 
anunciar la festa ja que no hi havia cap 
persona que la pogués brandar. Per la falta 
de gent, els carrers estaven solitaris i l’herba 
creixia per tot arreu. 
 
La alimentació que se els hi donava als 
malalts mentre la provisió de queviures ho va 
permetre, era molt nutritiva. En les 
disposicions de la morberia de Jesús i amb 
referència al menjar es recomanava “Cuitar 
de la cuina mirant que el caldo dels malalts 
siga y’l farà de tres maneras,1er. De moltó y 
gallina pera’ls extremaunciats y pera’ls que 
no menjan res; 2º de moltó bo pera’ls que ja 
menjan alguna coseta y 3er mitjá pera’ls que 
tenen gran mellora y pera’ls convalescents”.  
 
En quan a les cures dels bubons, 
tumefaccions produïdes per les inflamacions 
supurades dels ganglis, es curaven dues 
vegades al dia. S’esperava que maduressin i 
a llavors se solia intervenir obrint-los.  Per 
facilitar la supuració s’utilitzava moltes 
vegades les propietats emulgents de les 
cebetes de lliri blanc, cuites a dins de la 
cendra o al caliu i barrejades amb triaca 
magna, llevat i greix de porc. També servia la 
ruda, els alls, la llimona, l’ordi, la camamilla a 
tots els quals se solia barrejar amb la triaca. 

Igualment les ventoses s’aplicaven amb 
freqüència. 
 
 

 
 
Metge fent una sagnia. Fragnebt d’un fresc del segle 
XV en Lanslevillard (Savoia). L’àngel i el dimoni 
lluitant per agafar la seva ànima. 

 
 
Oberts els tumors amb una llanceta o amb un 
càustic compost de sulfat de coure, lleixiu fort 
bullir-ho fins a aconseguir un ungüent i a 
llavors afegir-hi un gram d’opi. Amb aquest 
ungüent s’omplia mitja closca d’avellana i 
s’aplicava sobre el bubó. Després es rentaven 
amb aigua salada calenta i es cobria amb una 
mitja taronja o amb una ceba mig buidada i 
cuita al caliu i replena de triaca. Per calmar 
els vòmits i la set dels malalts es feia gran us 
del glaç. Els Consellers es preocupaven 
perquè a la ciutat no hi faltes el glaç. 
 
En el llibre de Deliberacions de l’any 1651 
troben la relació d’una autòpsia que manà fer 
el Consell de Cent. 
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“Als 19 de mars de 1651 a 10 hores de la 
matinada en lo pati de la Convalescència del 
Hospital gral. De B.ª, lo Dr Joan Pau March y 
Jalpi y lo Dr. Bernat Mas en presencia del Dr. 
Jaume Ferrer y del Chirurgia son company lo 
Dr. Joseph Albanell practicant en Medicina y 
altres fadrins chirurgians de dit Hospital an 
feta anatomia de una dona de edatde 25 
anys fins als 30 poch mes o menos, la cual 
tenia la disposició del cos molt bona y 
corpulent, tenint un bubó en lo angonal y 
avia 2 dias era en dit Hospital. Posat lo 
subjecte sobre una taula, oberta la cavitat 
natural y cavitat vital, se es trobat lo 
seguent. 
 
Obert en rodo lo cor, se ha trobat en lo 
ventrell dret que dit cor estaba tot ple de 
sanch negra, crassa comparació de pega fusa 
y oberta la vena cava fins al cepto 
transsuers, tambe se veu plena de sanch 
negrissimaa, crasa y cremada. En la vena 
arterial que ix de dit ventrell dret y aporta la 
sanch venal preparada en dit ventrell al 
pulmo o frexura tambe y avia de dita sanch 
presa, que tenia figura rodona a modo de 
candela o llimach de color groch. 
 
En lo ventrell esquerra del cor lo qual es mes 
petit ahont se elabora la sanch arterial y 
sperits vitals tambe se es vist tot ple de 
sanch coagulada, negra, adusta com a pega y 
en lo exorto de la arteria magna que ix de dit 
ventrell equerra y aporta la dita sanch 
arterial y sperits vitals, avem trobat dins de 
ella una substancia blanca, rodona y presa, a 
modo de una candela de cera molt molla; la 
qual tenia tres brancas encaminades per dita 

distribucio del ram de dita arteria magna de 
orsum descendent y de la arteria ancxilar que 
va al bras esquerra y de la arteria maga 
assendent essent la substancia la mateixa 
sanch arterial, la qual ab lo adurent calor la 
havia cremada y donada dita forma rodona. 
Acabada la Ynspecció de dita cavitat vital, 
avem feta anat.ª de la cavitat natural, en la 
qual avem obsevat. 
 
Primerament lo fetje adust y la vesica del fel 
tota plena de bile porracea. Tret lo ventrell  
deffora lo avem obert y dins ell avem trobat 
quantitat de una escudella y mitja de bile 
porracea y verda y llançada dita bile sens 
averi altra cosa en dita cavitat, avem 
conciderada la tunica interna del ventrell y en 
dita tunicaavem vist que hi avia unas 
eminecias, las quals de primera inspecció 
apareixian uns cuchs y ben mirat no eran 
cuchs, si no las mateixas venas del ventrell, 
que estavan com unas verissas plenas de dita 
bile crassa que no era poguda resuar al 
ventrell a modo de color entre groch y vert.  
 
Acabada dita disecció: en lo pati de dit 
Hospital los dits Drs. Aven consultat la mor 
de dita dona y resolent que la malaltia 
principal era en lo cor.   
 
Considerant el treball que havien tingut i el 
greu perill a que havien estats exposats al 
contagi al practicar l’autòpsia el Consell de 
Cent acordà pagar a cada un d’ells la 
quantitat de 100 lliures (unes 266 pessetes) 
 
Totes les curacions i cures eren confiats a 
practicants o fadrins cirurgians. En 
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documents relatius a les pestes dels segles 
XIV i XV  es fan referències a les actuacions 
meritòries d’alguns metges, cirurgians i 
apotecaris. El metge reial Pere Ros “professor 
de medicina” va ser recompensat amb uns 
dominis a Vilafranca de Morella pels seus 
serveis durant la pesta; Pere Janer apotecari 
de Barcelona que el rei recompensà per la 
seva “abnegació a servir remeis contra la 
pesta”. A Ciutadella, Menorca i a petició dels 
jurats fou recompensat pels seus servis a 
l’hospital de pobres durant la pesta al metge 
Nadal.  Un indici de com els metges i 
cirurgians compliren amb el seu deure, ens el 
dóna el fet que pel febrer de 1352 n’hi havia 
una gran escassesa a conseqüència dels 
molts que havien mor pel culpa del contagi.  
 
L’escassesa de professionals encoratjà l’ 
intrusisme, de persones que es posaven a fer 
de metges o cirurgians sense preparació, 
abús que calgué reprimir. Se instituïren uns 
“protometges generals” per a examinar tots 
els qui exercien o pretenguessin exercir la 
professió . El valencià Bernat d’Avinyò 
obtingué que el declaressin “prudens, 
scientificus et expertus” en cirurgia i en 
conseqüència el rei  li don`permís per a 
exercir la professió d’examinador en tot 
l’àmbit de la Corona. 
 
Moltes formes que es tenien per combatre les 
epidèmies eren la prohibició d’entrada de 
forasters prominents de llocs infectats, la 
crema de les robes i mobles dels empestats.  
 
Es tenia la idea de que l’epidèmia era 
causada per “un aire pestilent”. El rei Joan I 

per consell dels metges, fa despenjar una 
vegada els cadàvers de tres condemnats a la 
forca i enterrar-los a fi que no infectin l’aire.  
 
Fou el mateix rei que concedí a la Universitat 
de Lleida, l’autorització d’aprofitar els 
cadàvers dels malfactors condemnats a ser 
ofegats en el Segre perquè servissin als 
estudis d’anatomia humana; abans la 
dissecció de cadàvers era totalment prohibida 
per tot Europa. Sabem que des de 1402 
funcionava a Barcelona una “escola de les 
anathomies” 
 
La Triaca magna. 
 
Fem una mica d’història d’aquest miraculós 
ungüent. En el segle I de la nostra era, un rei 
anomenat Mitridats, el qual tenia el temor 
d’ésser  emmetzinat pels seus enemics fou 
idear una fórmula  per evitar el perill. Va fer 
assajar els efectes de les metzines i de les 
contrametzines en criminals condemnats a 
mort, fins que tingué suficient experiència 
per a poder fer proves amb ell mateix.  
Mitridats caigué en mans dels seus enemics i 
per no sofrir la humiliació de la seva desfeta, 
volgué emmetzinar-se, però al estar 
immunitzat per les drogues que havia pres 
les metzines no li feren efecte i hagué de 
demanar a  un del seus soldats que el matés. 
 
La fórmula de Mitridats fou divulgada i 
Andròmac metge de Neró la va perfeccionar 
convertint-la amb el nom de triaca, incloent-
hi el verí que poden inocular les picades 
d’animals verinosos. Va fer una composició 
de 64 drogues i herbes i entre les que hi 
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figurava la carn d’escurçó com a principal 
element actiu. 
 

 
 
Sant Roc, patró dels apestats. Fragment d’un retaule 
del pintor alemany Bernhard Strigel (1460-1528). 

En l’Edat Mitjana la triaca magna tenia gran 
prestigi i el poble l’elevà a la categoria de 
panacea universal per les seves propietats 
calmants, cardiotòniques, cicatritzants, 
temperants i moltes més. Al segle XV Venècia 
obtingué el monopoli del comerç de les 
espècies d’origen oriental i així igualment per 
la fabricació de la triaca, que es feia 
públicament sota la direcció dels prior i 
consellers de medicina i farmàcia. La triaca 
de Venècia fruïa de gran reputació perquè la 
seva elaboració era feta amb drogues ben 
seleccionades. 
 
Els Consellers de Barcelona van intervenir en 
la elaboració del medicament i disposaren 
que només la podien confeccionar els 
prohoms del gremi d’apotecaris i en condició 
de fer-ho a la Casa de la Ciutat i amb la 
intervenció de dos metges i després els 
especiers la podien vendre en llur botigues. El 
lloc on es realitzava aquest acte públic tan 
important era a la Plaça de Sant Jaume. En 
aquell temps era molt petita. Era el lloc on 
estava situada l’Església de Sant Jaume,(la 
primeres noticies son del 985 i fou novament 
consagrada el 1146. Fou enderrocada l’any 
1823 al engrandí la plaça) on hi havien les 
escrivanies, la Casa de la Ciutat, el carrer de 
Llibreteria, l’accés al Call jueu, al costat de 
l’església el cementiri. El 1417 s’ende- 
rroquen cases per obrir el carrer del Bisbe. 
 
En aquella plaça de Sant Jaume plena de 
gent , el bisbe, els Consellers els doctors en 
medicina els apotecaris tots ocupen els seus 
setials.. Hi havia exposats els més variats 
productes, continguts en grans safates i pots; 



56 
 

fulles seques, flors, cristalls terrossos de sals 
i resines, gerres amb mel o amb vi, pots amb 
xarops, ampolletes amb sucs rars i pots de 
vidre amb serpents  i altres animals.  
 
Productes que venien de Aràbia, Índia, 
Pèrsia, Xina, Java....Els experts manipuladors 
per la elaboració de la triaca començaven  a 
polvoritzar en grans morters de bronze les 
substàncies seques fins a obtenir-les en pols, 
després tamisar-les amb sedassos fins de 
seda; dissoldre les gomes i resines en vi, 
liquar a calor el bàlsam de la Meca, la 
trementina de Quiu i la mel i barrejar ho tot 
amb les pólvores fins a formar una massa de 
consistència tova. El procés es lent i al final l’ 
ungüent era guardat en bocals a mig omplir, 
per tal de la fermentació es produís 
fàcilment. El producte obtingut no era 
utilitzable fins passat un any. 
 
La seva utilització decaigué amb el 
creixement de la farmàcia conventual. 
 
Una altre greu epidèmia fou la del 
còlera. El còlera va entrar per primera 
vegada a la península ibèrica el 1833 a través 
de Portugal.  El 1834 ja hi hagué un brot de 
còlera al port de Barcelona i el juliol de 1854 
la primera gran falconada del còlera morbo. 
Es deia que venia del Balcans, passant pel  
nord d’Europa, França i Portugal. Des del mes 
de juliol la epidèmia havia fet estralls a 
Madrid i a València. 
 
 
 
 

 El 17 d’agost una nota anunciava de casos 
de còlera apareguts a Tarragona.. El “Diario 
de Barcelona” el 31 de juliol publicava una 
recepta contra el còlera. 
 
A la ciutat de juliol a novembre varen ser 
6.412 defuncions. Barcelona quedava deserta 
i grans humorades ocupaven moltes cruïlles 
de carrers, eren fogates enceses com a 
precaució higiènica per matar el microbi de la 
pesta. Encara l’any 1865 Barcelona tornà a 
sofrir una altre bategada de pesta amb 3.904 
víctimes i l’any 1885 amb 1.318.  
 
El governador de Barcelona  i a conseqüència 
de la pesta de l’any 1854 va donar un ordre, 
instat per Madrid, prohibint que s’enterrés a 
cap cementiri que estes situat dintre d’una 
població. El bisbat va manar que es 
traguessin dels pobles tots els cementiris i 
que es construïssin fora. 
 
El virus del còlera (vibrio cholerae) fou 
descobert i aïllat per Robert Koch el 1883  
dirigint una expedició científica  a Egipte. El 
1905 rebé el premi Nobel de medicina.  
 
Actualment en el mon sempre hi trobarem 
llocs en que encara s’hi troben casos d’alguna 
epidèmia, com es el còlera, racons apartats 
de països asiàtics o africans en que petits 
nuclis de població sofreixen aquests mals, 
que podrien ser curats si els països rics els hi 
fessin arribar la medicina actual.  
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SANT JAUME DE FONOLLET                         Art romànic    
 
Per Manel Zorrilla Giné 

 
 
L’església es troba dintre l’antic terme del castell de Gurb, al lloc de 
Fonollet. Segurament era una capella rural depenent de la parròquia de 
Sant Bartomeu del Grau. 
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L’any 886 ja està documentat el castell de 
Gurb. El lloc de Fonollet apareix esmentat 
l’any 1179 quan el bisbe de Vic Pere de 
Redorta consagrà la propera església de Sant 
Miquel de l’Erm. Entre les ofrenes per la seva 
dotació Bertran de Fenollet donà un quarter 
d’ordi cada any prominent del seu mas i que 
devia portar el nom del seu donant. Amb el 
temps el nom de Fenollet passà a dirs 
Fonollet. 
 

 
L’any 1257 apareix documentada l’església 
de Sant Jaume. Entre els segles XV i XVII 
tenia dotació pròpia i rebia delmes dels 
propers masos. Des del segle XV ha estat 
sempre dependent de la parròquia de Sant 
Bartomeu del Grau. 

És una església d’una sola nau, coberta amb 
volta de canó, reforçada per un arc toral. A la 
part est està situat l’absis amb una finestra 
de doble esqueixada. A la part exterior de 
l’absis hi veiem  un fris amb arcuacions 
cegues, en series de quatre  entre lesenes. 
A la paret sud s’hi obre una altra finestra de 
doble esqueixada i una porta amb dovelles en 
arc de mig punt. La façana oest està 
coronada per una espadanya que més tard es 
va cobrir amb una teulada i uns pilars que la 
sostenen i fou enlluït l’interior. En la mateixa 
paret hi podem veure l’antic portal tapiat i a 
sobre una finestra en forma de creu. 
 
Sant Jaume de Fonollet  es troba al terme 
municipal de Sant Bartomeu del Grau Per la 
carretera que va des de St. Bartomeu cap a 
Perafita i després de recórrer 1.500 m. i de 
passar el rètol “Mas Reig” s’ha de trencar per 
un camí que es troba a mà esquerra i que 
arriba fins a l’església. 
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XAVIER PANADES I BLAS, Rapsode                                                  Artistes 
 
 
 

 

El rodamón de Palau (batejat pels germans 
Torra al bar La Clau) comença a recitar 
naturalment als catorze anys, per oblidar-se 
de la seva vida disfuncional. De fet mai ha 
trepitjat una classe de música o de teatre. 
Sempre ha sentit la responsabilitat de pujar a 
l’escenari i fer sentir humanitat a la gent. 

Començar a recitar als escenaris de Leeds al 
1997 introduint els concerts de la banda local 
"The last magicians", incloent un concert 
donant suport a la llegendària de banda de 
Goth "The Sisters of Mercy". 

Del 1997 al 2000, es dedica a escriure 
poemes i recitar-los a micròfons oberts de 
Bolton intensament, on va crear un 
seguiment per part dels poetes locals.  

 

Al 2001 el Xavier marxa a Bristol on l'estiu 
del 2001 a Bedminster (Bristol), coneix 
L'Errol Hewitt, i conjuntament amb els 
membres dels "The Get Outs", formen el grup 
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de trash metal "The First Invisible C.A.T", i de 
seguida són coneguts a l'escena local i 
comarcal per l'expressivitat del Xavier. 

Convenç al James Hollingsworth, ja aleshores 
famós cantautor anglès, a que vingui a un 
dels seus concerts. El James descobreix el 
poder de recitada del Xavier, i a l'estudi 
graven una versió d'Els Amants d'Ovidi 
Montllor, immillorable. 

Seguidament forma "Xavier Panades and the 
C.A.T." amb l’ Errol, gravant al 2006, el seu 
primer àlbum "Per que no li dius?”, un àlbum 
que defineix l'estil català internacionalment 
amb una portada surrealista del Joan 
Fontcuberta. 

 

Després de diverses gires, per les illes 
britàniques i Europa, acaba tocant a un dels 
locals mes prestigiosos de Bristol, el Sant 
Georges al 2009. Actualment hi estan 
gravant el seu segon àlbum "Pensant en 
CATS", amb col�laboracions de músics de 
grups locals com Robert Plant, Massive 
Attack, Portishead, and the Heads. 

Al 2009 aconsegueix convèncer a Dan 
Ashton, agent musical, de donar-li el suport 
pel group Chumbawamba. Però amb l'Errol a 
Portugal, el Xavier ressuscita quatre cançons 
seves i forma a corra cuita el grup X-Panades 
amb l 'anglès Mike Carter a la guitarra i el 
càntabre Jaime Cantera a la percussió. 

El concert és un èxit contundent, i el Dan el 
contracte només sortir de l'escenari. Des 
d’aleshores han compartit escenari amb Rory 
MCleod, George Papavgeris, Moussa, etc. El 
seu primer àlbum "Els Altres Catalans", s’està 
cuinant en aquests moments, i donarà suport 
a Lil Waterson entre d'altres al 2010. 

El poble de Palau-solità i Plegamans té en el 
Xavier un rapsode natural, en paraules seves 
"l'artista és nascut, només recorda, mai 
aprèn", i que ha internacionalitzat la música 
catalana independentment. 

Preguntant-li pel següent pas: Wembley, com 
el Barça! 
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PLANTES I FLORS A LA LITERATURA                           Recull                                                    
 
Per Montserrat Alasà i Puig 
 

 
 
 

“He passat els caps de setmana, aquest estiu, voltat d’alzines 
sureres. La gent té l’opinió que l’alzina surera –el suro, com en 
diuen a la Selva i a l’Empordà- és un arbre lleig... L’alzina surera té 
un caràcter tan independent, una presència tan esquerpa, que 
aquesta manca d’amabilitat és interessantíssima. Hi ha pins que 
semblen de conserva, tan arrodonits i rodonets con so.  
 
Un suro és una cosa molt més viva i apassionant. És rugós, 
cantellut, i sovint dispara les branques en un gest ridícul, con si 
volgués fer la caricatura dels arbres que han volgut acceptar -
satisfets- el seu destí. 
 
L’aprofitament del suro obliga aquests arbres tan soferts a fer un 
strip-tease lamentable.  
 
Quan perden l’escorça perden la força, i perdoneu el to proverbial 
de la frase. Ara digueu si, sotmesa a aquestes humiliacions, una 
alzina surera pot ser un arbre gairebé inclinat a somriure i a fer 
bona cara. El suro viu en una ganyota perpètua prou justificada.  
 
No ens estranyi, dons, el seu posat dramàtic.” 
 
 
JOSEP M. ESPINÀS i MASSIP. (Barcelona,1927) Alt Empordà. 
“L’Alzina surera” 
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Josep M. Espinàs va estudiar la carrera de 
dret, però de molt jove es va sentir atret pel 
periodisme, escrivint milers d’articles, sempre 
amb temes de la actualitat. Les seves 
primeres col�laboracions al setmanari 
Destino, a La  Vanguardia, a El Noticiero... 
eren forçosament en castellà.  
 
Quan, com a periodista, va poder escriure en 
català tenia una columna diària a l’Avui, des 
de 1976 fins 1998. A més, és un novel�lista 
destacat amb una obra innovadora que va 
interrompre el 1968 i a la qual ha retornat 
posteriorment el 1992 amb les obres 
“Vermell i passa” el recull de contes “Un racó 
de paraigua”.  
 
Per la seva obra ha obtingut premis com el 
Sant Jordi, el de Joanot Martorell i el de 
Victor Català. En el moviment de la Nova 
Cançó va ser un dels fundadors dels Setze 
Jutges. Va compondre cançons i en va 
recuperar moltes de tradicionals catalanes. 
Dels seus inicis destaca la dedicació als llibres 
de viatges.  
 
En són bons exemples “Viatge al Pirineu de 
Lleida” (1957), “Viatge al Priorat” (1962), ”A 
peu per la Terra Alta” (1989), ”A peu pels 
camins de cendra” (1994), un viatge 
circumstancial condicionat pels incendis del 
Berguedà, i així molts més llibres que formen 
aquesta col�lecció. La seva obra “El teu nom 
és Olga”(1986) i que es dedicat a la seva filla 
ha estat traduït a nombroses llengües. La 
editorial “La Campana” fundada per ell, edita 
la seva “Obra Completa” en diversos volums. 
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L’alzina surera.   Quercus suber     
 
Arbre de la família de les fagàcies, de 5 a 15 
m. d’alçària, amb la capçada esclarissada i 
amb un aspecte molt semblant a l’alzina, 
però amb el tronc i les branques cobertes 
d’una gruixuda capa de suro, que correspon a 
l’escorça.  Té les fulles ovalades, de 3 a 7 cm. 
de llargada, amb la part més ampla cap a la 
part inferior, verdes per sobre i blanquinoses 
per sota, amb el marge dentat.  
 
Les flors masculines estan reunides en 
aments pènduls i les femenines són solitàries, 
en un mateix arbre. El fruit és un aglà 
amargant amb la cúpula revestida d’escames 
desiguals. Floreix a l’abril i maig. 
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RACÓ FILATÈLIC                                            Filatèlia 
                        
Per Manuel Zorrilla 
 
Pintures de Josep Maria Sert (Dia del Segell)
Escuts de les capitals de les províncies espanyoles 
 
 
 
Història. En els imperis assiri i persa, el 
primer mil�lenni abans de Crist ja existia un 
servei de correus per distribuir amb celeritat 
tots els edictes arreu del territori. Durant 
l’imperi romà i gràcies a les grans vies i 
camins de comunicació, el seu correu era 
dirigit per un prefecte del pretori i tenien 
delegat a cada província. Un correu particular 
era tramés per esclaus.  A casa nostre en 
l’edat mitjana ja existia un correu al servei 
d’un consell municipal. Les seves funcions 
eren reglamentades per Pere II i per les 
ordinacions palatines de Jaume III de 
Mallorca (1337) i Pere III de Catalunya-Aragó 
(1344). Aquest correu oficial subsistí fins el 
regnat de Ferran II.  Als Països Catalans, a 
més dels correus reials, municipals o privats, 
hi hagué correus públics. Tenien centres o 
hostals on es recollien les cartes i l’hostaler 
les repartia als troters o correus. Des del 
segle XIV foren considerats tant els correus 
con els hostes, funcionaris públics, amb 
notables prerrogatives (1338).  Els primers 
correus eren de peu, després varen venir els 
de a cavall. En el segle XVIII les antigues 
postes o correus a cavall foren substituïdes 
per carruatges, que junt amb els viatgers 
portaven els sacs del correu. 
 

 
Josep Mª Sert i Badia. Pintor català 
(Barcelona 1874-1945). S’especialitzà en 
decoració mural. Realitzà escenografies per 
als Ballets russos, decoracions institucionals 
(Catedral de Vic), Ajuntament de Barcelona i 
altres institucions d’arreu del món (ONU), 
Rockefeller Center a Nova York, etc. S’inspirà 
en el barroc emprà daurats i sípies i creà un 
estil molt personal.  
 
Segells reproduïts: 
 
Núm.1697      5 ptes.     València 1966          
Núm.1710    25 cent.     La bola màgica 
Núm.1711    40 cent.     Evocació de Toledo 
Núm.1712    70 cent.     Crist  dicta les regles 
Núm.1713    80 cent.      Argonautes 
Núm.1714     1  pta.       Josep Mª Sert 
Núm.1715     1.50 ptes.  L’audàcia 
Núm.1716     2.50 ptes.  La justícia 
Núm.1717     3 ptes.  Lluita de Jacob i l’àngel 
Núm.1718     5 ptes.  Les cinc parts del món 
Núm.1719    10 ptes. Sant Pere i sant Pau 
 
 
Nota: Tots els segells són reproduïts a tamany 
real. La numeració és l’establerta en el 
catàleg Filabo. 
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QU4TREPINS, FEM 18 ANYS (1991-2009)        Activitats 
 
ACTES D’ANIVERSARI 
 

 
 

 
 
Presentació i exposició commemorativa a Can 
Cortès. 

 
 
 

 
 
 

 
Concert d’aniversari en ocasió de la festivitat de 
Sant Jordi. 
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Imatges de l’acte cultural i concert organitzat 
conjuntament per l’Associació Cultural Quatrepins, 
Acció Cívica Calderina, Casino de Caldes i Amics de 
la Música Clàssica. 
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PA AMB TOMÀQUET CULTURAL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Presentació de QU4TREPINS núm. 29, especial 
sobre el Cine al poble, amb Francesca Prats, 
presidenta de la Federació Catalana de Cineclubs. 
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NITS LITERÀRIES AL CASTELL 
 

 
Presentació del Llibre “Els grans Compositors” a 
càrrec del seu traductor, Claudio Cuchillo, 
conjuntament amb “Amics de la Música Clàssica” 
 

 
 
Col�loqui amb Laura Escorihuela, traductora al 
català de Harry Potter. 

 

 
Presentació de la monografia sobre “El Castell de 
Plegamans”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Solé i Sabaté, disertació sobre la Guerra 
civil a Catalunya.
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LES AUS A PROP                                 Fotografia de la natura 
 
Fotografia de Jaume Ventura i Nualart 

 
 
 

 
 

MERLA. Turdus merula 
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Aquest número de Qu4trepins, quaderns de cultura, 
surt a la llum el més novembre de 2009, any en què 
l’Associació Cultural Quatrepins i aquesta publicació 

celebren el seu 18è aniversari. 




