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DEL TRASPÁS DE LA DINASTIA AUSTRÍACA 
A LA BORBÓNICA. LA CIUTAT DE TARRAGONA 

(1700-1705): LLUM 1 FOSCOR A LES PORTES 
DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 

Dr. Josep M a Sabaté i Bosch 
Univcrsitat Rovira i Virgili 

L' 1 de novembrc de l'any 1700 maria el rei CarIes TI, pero una setmana més tard a Ta
rragona encara es dcsconeixia aquesta luctuosa noticia, tot ¡que ja es comentava la gravetat 
de la malaltia del monarca i, adhuc, que ja havia estat cxtremunciat, motiu pel qual seguien 
fcnt-se rogativcs per la seva salut, fins que es tingués la ccrtesa absoluta de la seva mort. 

D'acord amb aixó, el día 8 d'aqucsl rnateix mes i any el canonge de la seu tarragonina, To
mus Coma, assabentava al CapítoP catcdralici d'haver rchut !'anunci el'una ambaixada de la ciutat 

amo la proposta de continuar les csmentades rogativc"'i; pero els clubtcs palesats sobre In mort del 
monarca feren determinar els scnyors capitulars «que en /loticia ta/1 fatal que se hallrlÍ de obrar ji 
se tinga capital sub !mena praestiti ji qlte lo 5/: D. Pedro de Vidal sapia ab los cilltadans de la elll
baix(/da quilla lIot;cia tcnen de la salut de Su Magestat» (sic? L'endema, o ~ja el 9 de novembre 
de 1700, scgons la cornunicació feta pel propi canonge Perc de Vidal, les noticies no eren tampoc 

prau esclatidorcs: «haven! parlat ab los Gil/tadans que donaren la emboixada als Srs. Sindichs] 

1 Capí!o{: Per sota de l'arqucbisbe seguía l'autoritat ec\esiastica d'un capítol de canonges, que era un 
organisme eonstiLuYt pel servei del culte de l'Esglésin catedral i per I'administració de les rendes a elln destinades; 
ajudaven en les Cunciolls de la mateixa les eOl1lunilals de preveres, comensals i beneficiaLs. 

El Capítol de la seu larragonina té un antecedent en la comunita[ de ennonges regulars de sant Agustí, 
instituida pe!" I'at'quebisbe BemaL TorL el 30 d'octubre de I'any 1154 amb la finalitat de [eni!" cura del eulle de 1;1 
catcdral; el nombre de memhrcs tI'aquesta comunitat, presidida pc]' un prior claustral, ana variant en el dccurs del 
temps, fins que l'arq\lebisbe Pere d' Albalal el 1248 l'cstablí en 25 canongcs. 

2 Vibre d'Actes Capitlllar,I', Uetra A, n" 99, anys 1698-1701. p. 384. (Arxiu Catedral Tarragona. A.C.T.). 
3 Alcojl('}"-A!foff: Diccimwri C(I!a!rI-l'o{('J/cia-ba/mr. TOI1lIX. Palma de Mallorca, 1988. pp. 920 i 921: síndic: 

Encarregat deIs illteressos i gestions administrntives d'llna corporació o cOlllllnitat; hatlle, president del eonsell 
lI1unicipal. Segons Mes!re i Call1pí, ./eslÍs (Dir('('tor): DicciOl/nri d'Hist()ria de Co!a/ullya. Barcelona, 1992. p. 
!?Or:, a In Corona d' Aragó el .I'índic era el representan! de les eiutats i les viles reials a les Corls; el eonjunt de 
Sl!ldle.~ ele cada un deIs regnes constituYa el brar; reja!. 
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arlUa/s sobre noticies incel1as que corran de La enfermera! del Rey NI'. Sr. ji que estava extra_ 
lIlullciat ji que tal vegadafora d(/llllf, li eligueren que no te la ciular noticias certas, sino lar 

que diuen per duta!, ji que pe,. so supplicafl a v.I. sta servit fer rogativas per la salta del 
Rey Nr. Sr. ji aixl V.!. determine lofahedor» (Sic)4, 

Evidentment la resposta del Capítol fau, com calia esperar, positiva, dones acorda «ques 
fasscn pregarias per la salut del Rey NI'. Sr. ji ques (inga paren! lo Ssim. Sacmment que sia 
alabal pe,. a sClIIpre desde hora de terciajll1s a despres de completa.s ji que an.tes de reSer_ 

varse digall las lletanias en lo presbiteri, ji ques confillucn las rogativas fins que (inga noti_ 
cia certa del estat en ques traba Sa Magestat ji qi!e a la farde se entre. a tres horas a 
vespres, ji que avise també al Clero si hi valdrá assistij' ji que los Srs. Sindichs afluals tor_ 
nen resposta del determinat als Srs. Cansols5» (sic)6. 

Fins el dia 10 de novembre de 1700 el Capítol no tingué coneixement cert de la mort de! 
monarca mitjanyant un missatger arribat de la ciu~at ~e Lleida, tal i com consta en la relació 
de les actes capitulars feta per l'ardiaca7 de sant Lloreny: «que de Lleyda avisan ab prop¡8, 

que ab diffe.rents extraardinaris9 que IWll passat per aquella ciutat se ha salnlf la Iatal ji la
mentable ilOticia de la mort del Rey Nre. Sr.» (sic)!o. 

Els membres del Capítol, malgrat la dccisió immediata de pregar Déu en suport deis que 
havien de govcrnar durant el lraspas o inteTregne, acordaren no fer cap demostració pública 
de dol fms a rebre la comunicació oficial i, concretalnent, fins a veure la reacció deIs «co
II1Ul1S» 1 1 , en especial els de Barcelona, cap i c¡l'sal. de Catalllnya. 

El sagrista major i tresorer del Capítol fOH l'encalTegat de traslladar la noticia a I'arquc
bisbe per tal que aquest fes el més convenient i ohrés en conseqüencia. 

Val a dir que a la tardar de ¡'any noo, tota Catalllnya estava pendent de la salut del mo
narca: a I'octubre, a Barcelona, després d'una millora en ['estat de salut del rei, es canta un 
«Te Del/m» en acció de gracies a la catedral i un altre a I 'església-basílica de la Merce. Els 
catalans admiraven i respectaven CarIes n, entre d'altres raons, pel programa polític neofo
ralista que havia propiciat una recuperació economica fon;a important en el Principat durant 
el darrer quart del segle xvn l2 , fjns I'extrern que Narcís Feliu de la Penya arriba a dir de 
Caries II que fou «elnúllor rei que ha tingut Espanya»l\ una opinió interpretada per Do
mínguez Ortíz en base a «la debiUdad gllberna1Ilellfal del rey, que beneficiaba y agradaba a 

4 Llibre d'Acle.\" Capilll{ar.\", Udra A, n° 99, anys 1698-1701. p. 389. (A.C.T.). 
s AI("()pa-IIIO{I: Op. cit. T.!JI. p. 422: C[}IIS0{: Regidor d'un municipio 
(, L/ibrc d'Actes Capilulo}"s, lIetra A, nO 99, anys 1698-1701. p. 390. (A.C.T.). 
7 ¡l/copa-Mo!!: Op. cil. Tom. 1. pp. 841 i 842: ardiaca: Digoitat entre els canonges que va immec1iatamcnt 

danere l'arxiprest. 
8 Ibidem: Op. cit. Tom VIII. p. 923: propi: Persona enviada expresament per a IIna comanda. 
9 Ibídem: Tom V, p. 678: extJ"(/ordinari: Correu urgent o especial per a una missió determinada. 
10 Llibre d'Acte.l· Capitl/lars, L1e!ra A, n" 99, anys 1698-1701. p. 386. (A.C.T.). 
1I A!cover-MolI: Tom m. p. 358: (O/II/í: Municipi; conjunt de vei"ns d'una població, representat pcr 

l'ajlUltamenL. 
12 DO//líllglll'Z Ortíz, Antonio: Sodedad )l/~stado 1'11 1'1 XVIII 1'.lpmlol. Barcelona, 1976. p. 46: (Cata!/Illa 

1I'I"IIIil/nba el .\·iglo XVII e/l 1/11 ambiellfl' de rallpera(üJ/I CcolI(Jlllica, dI' I/Ior/I'rado optilllislllo, de ajáll de 
opallsiólI por el rcsto de Espmla y .\·/IS Indias». 

lJ Fe/ill De La PI'/lya, Nards: Jlllah'.\' de Catallllla. III. Barcelona, 1709. p. 459. (Cila! així pcr Fl'rmll 
So!dl'vi!a a His/()ria dI' Cata/I/I/ya. Barcelona, 1963. p. 1.099). 
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. aises forales»14, i que contrastava amb aquell desig uTIiformista que intenta imposar 
h¡,Z IV (Ill de la Corona d'Aragó) i el comte-duc d'Olivares l5 

fe ~ambé ellO -o]' 11- de novembre, l'arquebisbe de TaITagona va rebre un missatger 
d Barcelona cornunicant-ll que el proppassat dilluns el príncep Darmstadt, virrei i capita 
e "11 de Catalunya, a la vegada havia rebut un «extraordinari» de Madrid avisant-Io de la ¡rene, 

o ort del rei el dia de Tots Sants -1 de novembre- a les nou hares j que el reí en el seu 
;~st[llnent deixava com a governador durant l'intclTcgne a la reina Maria Anna de Neoburg. 

Tant el Capítol com el cornú de la ciutat varen rebre sengles cartes del príncep Jordi d'
Hesse-Darmstadt, virrei capita general de Catalunya, i del eomte d' Aguilar, president-go
vernador del Consell Suprem d' Aragó i membre de la Junta de Govern de la monarquia, en 
les que reprodu'ien una del mateix rei en la que plantejava les disposicions a seguir davant el 
possible desenllay de la seva malaltia, una carta que, circumstancialment el mateix rei no va 
poder arribar a: sig,nar-Ia 1ó: a causa de la seva mort; sorpren, pero, que, malgrat aquesta man
can~a, s'apressessm a envwr-Ia, 

D'allra banda, i també per partida doble, el dia 13 de novembre de 1700 arribaren a la 
ciutllt de Tarragona dues eartes de la reina i el seu consell de govern, datades a Madrid el 7 
de novembrc del mateix any i adrec;ades a j'Església i al' Ajuntament, perque cal saber que 
Tarragolla gaudia gairebé d'enyu la restauració de la seu metropolitana i primada i la repo
bl"ció del «Camp» d'una doble administraci6, en part regentada pel poder civil i en part pel 
poder cclesHlstic, que assllmia una fllnció política paraLlela a ]' estrictament religiosa 17, 

La carta de la reina, dones, és el primer docllment oficial anunciant la mort del monarca 
¡ demanant que es fessin els actes acostumatsl 8, 

14 DO/llíngul:'z Ortíz, Alltollio: Op. cit. p, 38. 
15 Nadal ! Farrl:'ras, Joaqllilll: COIll!iXI:'/" la Hisf()ria dI:' Cmall/I/ya, Vol. 3 (<<Del segle XVI al XVIII«). 

Barcelona, 1983. p, 97. 
16 L/ibre d'Acte.l· Capftlilar,I', lIctra A, nn 99, anys 1698-1701. pp, 391 i 392 (A.C.T.): 
\~É.·I Re)i: 
\!ellerabln y Amados Nlle,I'lros: !Ie resuelto y mandado que el C(/rdeualllrzoúispo de Tofl't!o DIl. Lui,\' 

Pmwlldez Portocarrl:'/"ero governas,I'e I!II mi Rf, nombre en rI interim que durara d aprieto de mi e/!/"erll/edad 
y /legara d ('{ISO de que Dios .Iile,l·se serpido ('o/l("Nlerme la salud {jue mas ("onl'ellga u de que falfas,l'e y se 
abril'sse mi tesfamento y porque en esle dispongo fo {jue mi oblig(/('ión Pater/!(/I ji bien de mis pa,l'allos, ha 
juzgado puede ('o/ldllzi,. a que se establezca ji perpetue el {jue ('ordiafis,l"illlamellte fa deseo, assi ell lo que 
mira a la sllce,I',I'iúl/ de mis dominio,I', COIIIO 1'/1 fo qlle fo('{l o la providel/cia il/terina drl govieJ"/lo de rllos; 
e,lpero que ,I'ielldo esta disposición tan (,(J/lbelliente a mi RI. servicio ji al biel/ público de e.\"se Prillcipado, por 
11111l1l('/¡O que importa que 110 .\"1' atra.l'se, ni pade,\"('{//¡ la /l/el/or c(}/!fil,\'ión todas la.l' providencia.\' en que 
íllfl're,l'Sal"e ,1'/1 cO/l.I'e}"vación ji defensa. ji mas el! la positura presente, en fa qllal es preci,l'o pl"eVl'nir todo fo que 
puede cOl!l,.ibuir a la /l/ayo/" unión, a,l'.I'i de esse Priudpado ("O/no de lodo,I·lo.\" dell!(/'\' reyno,l' de mi MOllarqllia, 
fenil'lldo tan experimentado el innato amo/' Y.li"defidad de 1:',I".I'a Provincia y SI/S naturale.\" en ("O/l,I'I:'(Juencia dd 
que han acreditado ,l"Iempre a mis gforiosos predece,l".\"o/"es. Fio que por VI/estra ob!igacióll fa adrfantareis 
I'()I/ml"riendo a la /11th prompt(/ exel'/wióll, de lo que de;\"{Irá displ/esto, de modo que en el jllfl'/"ill/ qUe llegara 
el ¡'aso de su cumplimiellto ('m/til/lle fa plallla de goúir/"llo que oy corre, assi en lo que mim a la jurisdizhJIl 
(,Olltl'lll"iosa, ('O/l/{) e/l fa poll/llfaria salval/do qualqujl'/" reparo que pueda ¡~fj'ezer,l'e, plles el que 
prill/'ipallllellte pre('isso, a 1(/ mayor atencidn. es rl que no sobrevel/ga /a lilas le)le novedad, ji que se mantenga 
etl lodo fa planta regular que af praf'nte se Indfa a/ablel'Ída, pues, a I/ui.\' de il/I'/"essarse en elfo mi amor a 
tan bul'llos ji firles vasallo,l" que es lo que más (,ol/viene a nuestra /luís segura defensa y ('ollse/w¡z{ól/ de 1m 
Pragma/ims, CO/lstitucio/les, liSOS y ('o,l·twnbre.\' de esa Provincia. 

Dad(¡ 1'/1 Madrid a Primero de Noviembre de MDCC.» (sic). 

11 Re('asen,\' i Comes, Josep M": La dutat de Tarragol/a. vol. ll. Barcelona, 1975. p. 169, 
lS Vibre d'Acles Capitulan', Lletra A, n° 99, anys 1698-1701. p. 39 I (A,C.T.): 
«Lel Reyna gOl'emado/"es, 
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A partir del moment en que el secretad del conselI municipal tarragoní, Antoni Case' 
llegí públicament la carta es nomena una comissió per tal d'organitzar tat el cerimonia! d~,: 
honres fúnebres pe! rei, comÍssió que conformaren loan de Boxaclos ¡Soler, Bonaventura de 
Vida!, Bonaventura CeressQ, Tomas Riber, Joan Sabater, Josep Plana i el mateix secret ' 

al'[ 
Antoni Cases; els dos primers foren els cncarregats de tractal' el terna amb els representants 
del Capítol catedralici, el canonge tresorer Josep d'I-Iomdedeu, i el canonge Tomas Coma' 

<,1 
una de les prirncres mesures adoptada fou la erida o ban per tota la ciutat anunciant que es 
ferien les exequies en sufragi de J'anima del rei a la manera acostumada, es demanaven ora
cions amb aquesta intenció i es prohibía tot tipus de fes tes i balls tant al calTer com a les ca~ 
ses particulars, sota pena pecuniaria de 50 sous, 

La nova comissió cívico-eelesíastica va alTibar a ['acord que eIs funerals en sufragi de 
¡'anima del reí es eelebrarien el dissabte dia 4 de desembre, peró de seguida sorgí la qUestió 
económica, dones el Capítol volia que la Ciutat aportés 26 !limes barceloneses, que era el 
cost total de les distribucions, toes de campana i despeses de sagristia, tal i eom ho havia fe! 
amb motiu de les exequies de la reina Maria Llui'sa de Borbó uns anys abans (1689), mentre 
que la Ciutat no donava més que el mateix amb que havia contribuit quan la mort de Felip 
IV (I1I de la Corona d' Aragó), quantitat redui'da a 12 lliures, El Capítol resolgué posar de la 
seva part les 14lliures de la diferencia, renunciant a la partida de les distribucions, 

Resulta si més no digne d'una especial atenció l'actitud de la Ciutat respecte dita aporta~ 
ci6 economica molt més important vers la reina Maria Llui"sa - dinastia borbónica -, quc 
no pas amb el propi Caries II -dinastia austríaca-, actitud que ens fa plantejar la hipotesi 
d'un primer ahneament local ja en aquests moments elarament diferenciat entre el sector el
vil, arrenglerat en el bandol borbonic, i el sector eclesiastic més proper al bandol austracista. 

Amb tot, el ccrt és que el divendres dia 4 de desembre de 1700, al capvcspre es va fcr 
una altra erida per la ciutat, comunicant la celebració deIs funerals a la catedral ]'endema al 
matí, de manera que tothom havia d'assistir-hi, tancant-sc portes i botigues, sota pena als 
contraventors d' altres 50 sous. Així dones, el dia assenyalat s' organitza l' anada als oflcis 
amb tola la solemnitat deguda: des de l'Ajuntament o casa de la ciutat sortí en proeessó una 
comitiva encap¡;alada per dotze ciutadans, quatre per cada ma - Majar, Mitjana i Terce-

"ener, Alllado,l' Ill/esfros, LUlles prilllero de e,I'/e II/esfile Dio,l' ,I'ervido lfevar para si al Rey Nro. Sr. D, Carfo.\" 
Segllndo (qlle g(or¡a aya) !wl'iendo recibido los Sacramentos de la Iglesia ('0// SI/ acostullIbrada piedad ji sido.\"II 
fin tan CafllOlico y exelllplar CO/110 Sil vida y nro, dolor igllaflllen/e cor/'e,lpo/ldiente a tan crecida perdida CO/l/O ft> 
lIan echo todo.l· es/os l'ejillO,I'; DcjandO/IO,I' por Govel'/lado/'<!.I' de .1'11 IIIO/wrquia dUl'w/fe la nll.\'ellda del que /111 
lIo/llbradó por Sil ,1'lIcces,wr cn el/a, ('0/110 lo m/el/derei.I' del Príncipc Danl/f!.I'/ad ¡,ugar TI/el/iente ji Capi/a/l 
Gcneral en eS,I'e Principado de qi/e /lO.\' 11(/ pa/'ccido daro.l· noticia para que lo .1·epai.I' ('Oi/lO es JI/sto ji rogar y 
en('{/rgaroos qllc en e.l'sa Igle,l'sin se l'IIeguc a Dio.\' por Sil Alllla ji por la dirección de 1a.1' CO,I'(/S (/.\'I/ Sto, Serl'i1'io.l't' 
llagan 1m honra,l' ji digall misa.l· ji otros slIfi'agio,l' qllf e/1 semejante mso.\' se flall (/c().I'//IInbrado lo que ,I'era de Nra. 
gmlitud. 

Dada en Madrid a WI de Novielllbre de MDCe. 
Yo la Rejilla 
Yo. Francu.\'. Dalllla! et Cassallefe Secrctal"Íu.\' 
VI. Marchio de Talllarit 

V. Dn. ]osepllll.l' Rlll! Regel!.l· 
D, Rodr(r;o Mm/lid Mm//'iquc,l' de Lara Conde dc Bmal'ell/e 
Vt, 011. loa/l de la Torre Rcge/l.\· 
Vl, Marc/¡jo de Villa Torcc.I·.» (sic). 
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, ___ seguits de molts altres deIs mateixos estaments vestits amb llargues capes de dol, les 
r'~fer~nts confraries situades per ordre d'antigLLitat i presidides pels seLLS respectius majorals, 
~~ í corn el senyor consol de la «Ma Major» flanquejat pel veguer 19 del rei a la dreta i el ve
:Ixer de l' arquebisbe al' esquelTa. El recorregut del seguid va transcórrer caITer Major avall, 
oU"er de la Nao, playa del Reí, carrers d'en Granada i de la Pescateria i plaga de les Cols, 
cal I 
tíos entrar a la catedral per la pOlia anomenada del cm, lloc on es col.locaren en la forma i 
ordre acostumat pel protocol. En acabar els ofícis religiosos els consols i consellers sortiren 
de la seu i retornaren a l' Ajuntament pels carrers de Mercería i Vllaroma, plaga del Rei, i 

1 N "M" 20 carrers de a' ao 1 aJor. 
De com es van anar desenvolupant els fets a partir d' aquest moment soIs en tenim algu

nCS noticies escadusseres, com l'impres que va rebre I'arquebisbe de Tarragona el 29 de no
vem bre de ¡'any 1700, envíat per un capella familiar seu i editat a la casa barcelonina de 
Rafe! pjguero, «estampen>, que reprodueix la carta escrita pel rei de Franya a la reina regent 
i a la seva junta de govern, en la qual Lluís XIV acceptava en nom del seu net Felip, duc d'
Anjou, la successió de la corona d'Espanya, d'acord amb les condicions imposades en el da
rrer testament de Caries II; també sabem que fins ¡'any 1701 poc canviarien les coses a 
Tarragona, dones encara el príncep Darmstadt va nomenar el baró de Bech, home de la seva 
confian9a21, com a governador de la dutat, tot i que les seves pretensions d'un augment de 
SOL! xifrat en 100 !liures més, que no fou aprovat pel consell de la ciutat, retardaren la presa 
de possessió ilimitaren l'exercici del carrec, ja que Felip V (IV de la Corona d' Aragó) a fi
nals del mateix mes de gener de ¡'any 1701 nomen a nou virrci de Catalunya al comte de 
Palma, nebot del cardenal Portocarrero, moti u pel qua! Darmstadt abandona Barcelona i 
cessaren els seus carrees de confütn9í:l (29 d'abril de 1701). 

Mentrestant la reina Maria Anna de Neoburg i la junta de govern enviaren una carta al 
Capítol t'arragoní i a ¡'arquebisbc Llinas demanant que es fessin les demostracions i actes 
acostumats per la successió de la monarquia en la persona de Felip V (IV de la Corona d' A
ragó), prec que fou ates degudament el dia 5 de febrer de 1701 amb el cant d'un «Te Deul1l» 

i la processó pel claustre i l'interior de la catedral. 
A finaIs de febrer arribaren a Tarragona dos regiments d'alemanys conformats per 1.200 

soldats de tropa i 98 oficials; cal advertir els problemes d'allotjament que aixo comporta va 
en una dutat com la de Tarragona22, problemes que ja havien provocat en part tot el desga-

. 19 lI/mvl'J'-Mo//: 01'. cit. TomX. p. 681: l'l'glll'l': Magislrat la jurisdicció de! qual c1erivava directament del rei 
I que adminisLrava justicia civil i criminal en un districte o comarca. Segons JeslÍs Mes/re i Campí -Op. cit. p. 
1\02-, a Tarragona !'arquebisbe nomenava també el seu veguer. 

20 Vid. itinerari cJ'amhdós recorreguts sobre el planol de la ciutat. 
21 Morera Lfallradó, Emilio: Tarmgolla cristialla. Tom V. Tarragona, 1959. p. 10. 

, 22 I,OWIIO IHaz. Rosl'I': Tarrngolla a{ segle XVII. IIspl'cfe.l' demogn{t/c.\· d'wUI pobladó d'anfic regi/ll. Tesi de 
!lIcenciatura (lel Departament d'Historia Moderna. Facultat de Lletres. Tarragona, 1982. Segons agues! esLudi 
Tan-agona tanca el seg!e XVII amb un balanr; demografic negatiu, dones si bé el cens ele I'any 1592 ens dóna 1.217 
cases amb tina població aproximada de 4.868 hahitants a raó d'ull coeficient de 4 habitants per casa, en el ({Tall de 
!669))- Secció Municipal, serie Economia i Hisenela de I'Arxiu Historie Provincia! ele Tarragona (A.H.P.T.)
n?~és es poden comptabilitzar 613 focs, puix no compten 79 vídues i altres 79 terratinents que poden ser foranis, i 
a!:,\o marca una clara devallada de pohlació; més encara, a la Des('FI/)('iól/ )' Plal//a del Prindpado de Ca/a/I/fía de 
!'nny 1708 apareixen sois 730 cases ---chaL així per Pie/Te "i{ar a Cata{ulI)'n dil/.)· {'¡','spal/)'a Moderna. vol. 11. 
Darcelona, 1966. pp. 425 i ss. -1 al eadastre de 1716~ vid. JO.l'ep (r;lésie.\·: E\'/adísfiql/es de la pobfo('ió de 
Cafa/lIl/ya a/ primer I'i('enni del .1'I:,gle XVIII. Barcelona, 1974. - la xifra és de 803 cases amb una població de 
4.554 habitants, aplicant-hi el mateix coeficient. 
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vell de la guelTa deis Segadors en temps del eomte~due d'Olivares (l625~1640) i durant el 
posterior sotrnctiment a Fran~a (1640-1659)23, El baró de Bech demana al Capítol 300 lh~l< 

111, I~ 

rcgucs pels tcr«os d'alernanys que s'a!lotjaven a Tarragona, pero, degut a les grans despesc& 
del moment, només els hi pogueren oferir unes 60; altra de les gcstions que va rer el gove¡'_ 
nador de la ciutat de Tarragona, baró de Bech, per donar estada a la tropa alemanya, rou la 
provisió de 30 lIiures del veguer reia!, Lluís Vida!. per l'abastament de «teia», dones alguns 
deis soldats alemanys ja havien comenyat a i:lrrcncar ceps de les vinycs i, evidentment, aixo 
padia provocar més d'una grossa batussa. 

Durant tots aquests prcparatius, pels voltants del mes de mare; de 1701, a Tarragonacn. 
cara estava decretat el dol oficial i no seria fins la vigília del «Corpus Christi», al maig, que 
s'aixecaria el dol públic, seguint l'exemple de la cort a Madrid i d'altres ciutats i institu_ 
cions, 

El 9 d'agost de 1701 arribaren a,Turragona les cartes amb la convocatoria per les Cort& 
Generals del Principat, signades pel rei Felip V a Madrid, amb data del 16 de juliol, en les: 
quals s'assenyalava el 11 oc i la data de l'inici -Barcelona, 9 de setembre-: «, .. ji las tendrá 
para dar providencia en las cosas qlle la necessitaren para el buen gobierno y régimen dI! 
este Principadm>24, 

Les Corts, tot i les inicials protestes deIs procuradors, s'obriren sense la presencia del 
monarca, que retarda la seva arribada fins el dia 2 d'octubre, pero ja en saber Tarragona la 
noticia de la convocatoria s'estudia la possibilitat de fer alguna demostració d'afecte, pre
sentar les més urgents necessitats i demanar alguna gracia, per la qual cosa es nomen a ulla 
comissió formada pels consols i per dues persones de cada estament, nomenaments que re
caigueren en Bonaventura de Vidal, Joan Pau Salines, Bonaventura Ceresso, Gaspar An
dreu, loan Sabater, Miquel Sabater i Vicel1(; Saytó Menor. La primera mesura adoptada per 
aquesta comissió foula de demanar a Girona i a Tortosa el que pensaven fer a I'efecte, pero 
com que el dia 18 de sctembre de 1701 encara no havien rebut d'aquestes dues ciutats cap 
indicaci(í en aquest sentit, els comissionats decidiren propasar al Consell de la Ciutat tres 
punts: en primer lloc el mode () manera en que s'havia de complimentar el monarca; des
prés, la persona o persones que s'cnviarien a les Corts; i, finalment, les gracies que es dcma
narien. Respecte les persones que foren escollides per assistir a les Corts, a més del síndic 
Antoni Cases, el Consell de la Ciutat nomena Gabriel de Borras i Carbone11 i Bonaven
tura de Vidal i Nin, tot i que el primer d'eUs oposa algunes objeccions; pel sector cele
siastic també es nomen aren ambaixadors per anar a Barcelona a complimentar el rei: 
I'ardiaca de sant Llorcny, Antoni Valls, el tresorer del Capítol, Josep d'Homdedeu, Ea
na ventura de Lanuza i d'Oms, dega del Capítol, i Ambrós Fontanet, a cadascun deIs quals 

23 Re('{/.\'(!II.\" I Come.\", Jo.\"ep M": «Lo.\" alojamiento'\" militares bajo el reiJ/ado de Felipe Ven Tarrag()ll{/» a 
Rel'i.\"la lecllica de la propieta! urbana. Any XIV. núm. 24. Tarragona, 1973. pp. 55 a 64. 

Els al!otjaments militars constituYen 1111<l feixuga eaITega impasada a la poblaeió eivi[, que ob[igava a ['ocupan! 
{['una vivencia donar [[it, taula, Ilum i servci a un solda!, així com I'abastament de sal, vinagre i aigua; cal, pero, 
clistingir entre I'alloljament de la tropa i el que necessitava ]'ofieialitat; els primers normalmcnl ho feien ja en 
C<lscrnes i soIs en el eas que aquestes no clonessin abast se' ls distribui"a per cases particu[ars; en canvi c1s segollS 
sempre s'allotjaven en cases parliclllars, establint una equivalencia entre comoditats que oferien i e[ grau de 
J'ofieiaJ. 

24 Uibre d';\("(e,\· Mllnicipal.\" (1701-1704). pp. 14 i 15. (Arxiu Municip<ll de Tarragona. A.M.T.). 
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l'lren 25 doblas25 com ajuda de cost26 , Segons les cartes trarneses al Capítol per Antoni 
dl(~¡II<' ; Josep d'Homdedcll, el 3 el'octubre complimentaren Fclip V i el mateix ardiaca de 
\ ,1 S . 
5'\nt L1orenc,; oferí a sa majcstat en oorn de tot el Capítol eIs «havers i cors», essent contestat 
J

cl 
rei amb un «Has lo agradezco» (sic), cosa que no havia fet amb la resta de rcpre

~entants, scgons ]'esmentada carta. 
s ElI2 el'octubre de 1701, Felip V es presenta definitivament a Corts a l'església barcelo

nina de sant Francesc i pronuncia el seu discurs o pro posta, que fou degudarncnt contestada 
er I'arquebisbe de TalTagona, Llinas27. L'Església de Tarragona s'assabenla de tot aixo a 

~ravés d'una carta rebuda el dia 19 d'octubre trarnesa per Bonaventura de Lanuza, en la que 
a més de reproduir ambdós discursos28 , en catala, demanava al Capítoluna certificació jura
da de que no revelaria res del que els hi aniria comunicant de tot el que s'acordés a les 

Corts, 
L'estada a Barcelona del sÍndic Antoni Cases representava un desembós massa excessiu, 

¡a que a banda del seu salad se li pagaven també 10 doblas per I'esmentada ajuda de cost, 
'Jl1otiu pel qual els senyors consols de la Ciutat reclamaren la seva tornada a Tarragona, de
(fut als poes mitjans de que disposaven. 
" 

25 Mes/re I Callipí, JeslÍs: Op. cit. p. 356: dobl(/s o dobles: Num donal a Catalunya al doble esclIl tI'or. 
2(, Afcover-Mo//: Op. r..:il. Tom 1. p. 382: ajuda de mst: Socors en diners que, a més del so u, donen al qui 

~xcrccix un canee. 
n Vid. Peguero, !JI/ys: Practica, Forllia)' Stil dc celcbrar Cort.\' Gel/erais ell Catalun)'a)' /IIaterie,l' incident.\' 

1'11 al/uelles. Barcelona, 1632, í Bartrolí i Orpí, Jawlle: «f,a Cot! de 1701-1702.' un calllí tt/lll('a/» a Rccen/I/es, n° 
9, lhn,:elona, 1979. pp. 57 a 75. 

28 Uibre r/'A('/e,l' Capi/I/lars, Ue!m A, n" lOO, al/y.l' 1698-1701, pp, 12Uí 121. (A,C.T,): 
(,l'rolJosiriá Reial 

ro Rl'y D, Carlos s{'glllido IliOIl ol/dc (quc !Iaji(/ gloria ob.l'erl'm/t las IleY.I' dI' la ,I'/I('('(',I'SÚj y de la justicia) me 
ill.l'lruM frereu de lo Corona dc Espaíia ji 101.1' los Regnes, ji pa.\'sant ('0/11 a lIegilim ,1'//{'(e,I'SOI' cn ell,\' pl'/'a pendre 
¡JO.I'SI'.\',I'io, () executi en los Regnes de Caste/la ji Leo1/ j" IWl'enlmi' aclamal, jumt, y prestar mgmll/cllalge los 
va,mfl.l' de dir,l' Regne,l' lo.\' cO/!/i'rmi sos COI!.I'firw'ion,l', pril'ilegis, uso.\' ji ('ostll/IIS, y de.\'iljalll observar lo /iw!eig I'n 
fo ¡mI, Principal de Cat/raluiia ab fa II/ajor brcl'edat quc /re pogut ji lo tC!l/p,l' lile ha pennés, per lo molt que esrimo 
y lIl('/'eixi'n f(ln/ bO/ls ji Ill'Ol,l' pa,mlls COJII son los qul' c(}mpo!l(;'/{, pI'/' corr('spondre al amor, I/ealta! ji e.lIor.I' (;'/{ qul' 
,w'm¡Jfl' han servil a ma Coron(/ esperallf que ho ('OIl/ill/wIYIIl ob la I/w/eixa.fi'lIes({. 111' mallaf ('ol/vocal' eslas Corts 
Gel/erais pemqul' CI{ e/I{/,\' SI' tI'{/('re tot lo qlle puga ser /l/e.I' util, cOllvenient, ji de juslicia, pera sOI/mil/or gOl'em, 
1'00Iselwwió ji benefit'i mimnf pI'/' eff,l' ab fo grm/ ('ujidado particular, y cordinlissim amor quels lill('/¡, don(/nl 
providenda de (jUI' per moli/l nfgu /lO q/lafian gmJlaf,I', ni .mls posen emba/'{{s.l'o.\' que detillgan las re.\'Oll/dons de 
la IIwillr equitar el/ qlle desi!}o I'srigan ('(JI/{ nixi (Ollli/{/{(/lIIent //0 1'XI'('{I(aré I'spl'/'anl qul' alll/CIteix Ie/ups tindra 
Im/, lo di! PrinClfHII ji ('O/l,I'Íderara ab lof(/ allellcio lo I'staf que finl' assi ha /illgu! /a II/ollarquia ji fo que eslá 
pas.l'~U{f en so,\, separat,l' ji gran.I' nOlllinis ji I'n travanf pOi ,I'/u'ce{¡ir ji o('orrer ji tota.\' las deme.I' drr'/U/I,I'/a//c/(/,\' Imlt 
{Jflb{U'{(,1' (l sa l'is!n pera qlle corresponen a unas ji atO'es degudas obligacion.I' .I'e Im;rl' I'n major .1'C/'l'l'ji de NI!, 
Serlor la auloritat y perl//anencia de la justicia, lo be co/}uí de aqul'st Principat per alil~io de aqlleslos vasa!!s ,V tots 
lo,\, I'.tfá·le.I' de {/WII real serl'eji cn que dcsde luego mal/o se {mctia ji se cO!l!,eresca ji .1'eJ/l reprcs(;'/{tia per aquáw.l' 
bra.I',I'OS deixan/ !ot fo qul' clI/!Jamssc tants !loables ji principal,l' fiús qul' son 10.1' que han J/{ogut 11101/ animo ha 
pas.mr a a(jueixa Ciutat COl/l Iw executare tofas las o('('asiol/s quc cOl/l'inga per lo qul' aprcr¡'o al be comlÍ de esfm' 
('rol'illf'ia,\' ,V de so,\' pnl'licular.I' indiJliduos,» (sic), 

(,[{c:lpos!a quc dOlló,lo Sr, Arquebisbe a Sn Magtat, dcspre,l' de fo proposicio de Cort,\' pujallf al solio af II/ig 
del Pres/del// del bras I/u/itar a ma drcf(/ y def Real a la esqul'J'm: 

La COff Gelleral ,ii I!J{ e/la 10.1' tres brm,l'os 1'c!l'sia,I'licll. //Iilifar ji Real relldida al.\' {JI'US dc \1. Maglal. CO!l.mgm 
{e,I',mes !'I'}ulidas, I{[u/lits ji obsequiosas gml'ia,\' jJer fa Sumllla hel/igl/ifat ji c!ell/eJlcia ab qUI! V, Maglat. se ha .I'erl'it 
a/al'l)/,/I'I/()S ah sa real clemencia y C/l milg de /(I//fas ()('('upacio/ls Iwverse dignal V. Maglal. delenl'J:\'1' 1'11 1'.1'la 
~'/{{/~¡{'y (){'/Ipar,l'c e/l celebrar rOr{,\, pera ordl'/wl' ji cstatulrir lo que c()nl'indm pa la recta adminislrado de fa 
jl/sUcw ji }wr al reparo de oltres cosas que tencllne(,C.I'si!af de rc{}{I'Y pcra fa quietud ji repos de nqllest Prillc/pat ji 
lo que \1, Magfat, 1IIa/IC .I'e fmctará ell los hm,\,,\'o.l' ab la brevcdal p{},\'.\'ib{e ji ob gral/ desilg de acertar ji e.lpere/ll el/ 
Ne, Sr, que tof redundará en gloria sl'va ji servey de V, Magtat" be ji u/ili!af de eslos sos subdits ji jide/i.I'.I'im,l' 
\'(1,I'al!s ji de lo que se ncordara y deliberará .I'e dOllará re,lpos/a (/11. Mngtnt.» (sic). 
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Amb tot, el dia 14 de gener de 1702 es donaren per clases les Corts, publicant-se 96 
constitucions, de les que 77 ratificaven els privilegis, usos i costums del Principat i s'oferi, 
al rei un donatiu d'un milió i mig de lliures a pagar en set anys, a raó de 214.285 lliures, l~ 
saus i 4 di ner8 cada any. 

Res no feia pensar, pero, el que UTIS anys després esdevindria, tret del fet que alguns deis 
beneficiats amb gracies o merees per paJi de Felip V no les acceptaren i renunciaren a Hu,. s 
títols, Si més no, la resolució de les COlis, pel que fa al donatiu, havia de portar sedosos 
problemes a la ciutat de TalTagona. 

De moment, per comen~ar, Lluís Vida!, veguer de Tarragona, presenta aIs cons01s ele la 
Ciulat una carta de I'Il,lm. Sr. D. Antonio de Ubilla y Medina, secretad del rei, en la quede. 
manava en nom de Felip V un donatiu o servei «voluntad» per tal d'ajudar a les dificultats 
economiques de la Corona; cal recordar que Felip V estava preparant el viatge a Italia On 
hauria de l]jurar ja una dura campanya bel.lica. La ciutat oferí 200 lliures en concepte de do
natiu i s'excusa en no poder donar una quantitat major, argumentant la manca de recursos 
que no havien pennes reparar el moll, la caüistrofe de la Torre Grossa29 i els deutes que es 
tenien amb alguns censalistes; fins i tot els consols proposaven fer la redllcció o rernissió d'. 
algllns d'aquells censals. 

Després, la Ciutat va rebre una carta de la «Junta de Medis» nomenada per fel' el reparti
ment del donatiu votat a les Corts, anunciant la taxa corresponent a Tarragona, la qual havia 
estat fixada en 1.200 lliures anuals, distribuYdcs en tres terminis de 400 lliures cadascun, 
més altres 400 per l'estane del tabac, pagadores durant e!s set anys concertats, i a la que es
taven obligats tots els brayos, o sia l'eclesiastic, el militar i el reia!. El pagament del primer 
tcrmini es complia ja a primers del mes de maigo 

A partir d'aquí s'enceta un Ilarg proeés per establir la forma de dur a terme e! rcparti
ment, i, en conseqiiencia, s'obriran diferents fronts de polemica, des de! nomenament deIs 
comissionats per a fer el repartirnent, fins la base del mateix, sia per la propietat o per I'us
defruit deis bens, passant per la particular distribuci6 entre els estaments i els seu s propis 
membres -seculars i regulars, en el cas deis eclesiastics-. 

És evident que tardaren bastant en posar-se d'acord i entraren en un regateig quasi de 
ramblers3o. En primer lIoc, l'estament eclesiastic accepta bestreure les 400 lliures del primer 
termini si la Ciutat s'avenia a que la dotzena part de les 1.200 lliures fos la quantitat anual 
corresponent a dit estament eclesiastic; la contra-oferta d'aquestes primeres 100 lliures feta 
pels comissaris de la Ciutat fou de 500 lliures, i, al final, de moment, s'arriba a la xifra de 
200 lliures, acceptada pels comissionats eclesiastics - el canonge infermer Fogllet i el ca
nonge Macip - i, inicialment, pel mateix arquebisbe, tot i que després proposa en lloc d'u
na qllantitat fixa, una imposició sobre la cam, el peix i el molí de farina, o soIs sobre la carn. 
Aquesta nova pro posta, a banda de retardar el pagament, provoca un nou debat entre el Ca-

29 Uibre d'A('tl!s Capitular.I'. Ut'II'(1 A. JI" 99, Gn)'s 1698-1701. p. 363. (A.C.T.). El día 4 de sctcmbre de l'"ny 
1700 va call1'e un llñmpec a la torre dc! portal de sant Francese, dita Torre de Miralcamp o Grossa, on estavc!~ 
magatzemats 400 qllintars elc parvora i 500 granades; en l'cxplosió ¡ posterior incendi moriren quatre rc!igio.so,s I 
dos cscolans del proper conveu[ de sant Francesc «Y estar {os dl!/lia.l· rdigiosos dI! aqll!!ll t'smlabrats ji .fenls. 
llaver.l'e arruillat lalgle.l'ia Y (,ol/ven! ddl' Pare.l· de SI. DOl/lillgo, la Uniw:,/'sitat ji lo limpita!.» (sic). 

30 La informació de tot aqllest pcríode esta documentada en els corresponents lIibres (]'actes municipals 
(A.M:r.) i capítulars (A.C.T.). 
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,'01 i la Ciutat, dones ambdós tenien el seu particular monopoli de les carnisseries, i el 
P!:ncipal problema venia del nombre de moltons que es podien matar diariament, així com 
r.;<; ue es podien beneficiar d'aquesta carn a les carnisseries del Capítol. En un intent de 
". qo' ,odia la Ciutat presenta cls següents pactes: «Prilllerament COllcent la Junta que tallen 
conc 
(!ti la carnisseria del molt Jllre. Capital per lo estat Eclesiastich tofs los dies de carn quatre 
f/wlto llS y no mes exceptat en lo tell1ps durara la Provincia. que en tal cas concent que sen 
(afle [/IIII/es que ¡aran lo numero de sinch ji los ql/e algl/n dla deixar(lll de matarse alguJl o 
alglfllS deis quatre o sinch respective assenjialats, que enavant no puga per raho de no ha
ver mort dit numero matarlos, sino que estigan restrets als quatre ji sillch respective ji no 

mes, cada dia de cam. 
[tem callcent ji ha fractat la Junta ques puga matar en los [lias de abstinencia ji quares

!!la I{I/ I/wlto ji que este lo degan repartir entre los franquers o gaudents de franquessa 31 ji 

NO a[tres personas que 110 sien gaudents ab pena de deu lliures al taller per cada vega da 

que cootrafara. 
[tem si seIs ofereix ques pugan velldre dits quatre ji sinch respective moltolls tant als que 

gasoil deji-allquessa COIl1 als demes naturols habitants ji pasntgers mentres duran dits qua
(re ji sinch respective moltons ji que acabats aquel/s en cas faltas carll algul1 o alguflS deIs 
í/ldividllos que gossen fi'anquessa tinga obligacio la ciutat de donarla al mateix preu que la 
pagaralllos nafurals encaraque ji agues illlposicio perla ciutat, »32 (sic). 

Mentre es desenvolupaven aquests fets a la ciutat de TalTagona, pel maig de l'any 1702, 
les potencies de la Gran Alianc;a, encap¡;alades per AnglatelTa i les Províncies Unidcs, a les 
que ]'any següent s'hi afegiria Portugal, declaraven la guerra a Franc;a i Espanya. 

A Tarragona la possible presencia de l'estol anglo-holandés suposava un pedIl per la 
ciutat que en previsió intenta reconstruir part de la muralla afectada per la voladura de la 
Torre Grossa i reorganitzar un ten; de naturals, pero la mancanc;a de medis economics no ho 
permeteren. 

Amb tot, també mentrestant i durant les negociacians de la concordia de la carn, la Ciu
tal aconseguÍ augmentar fins a 300 lliures anuals l'apartació de l'estament eclesiastic al re
partiment del donatiu reial, quedant les restants 900 a canec deIs altres estaments, i malgrat 
que s'establí ja el metade per cobrar les corresponents quantitats a 1 'Església amb un «lleva
dor»)33, tant !'arquebisbe, com el Capítol, mostraren de bell nau la scva disconformitat a la 
concordia de la carn presentada per la Ciutat, al.1egant que afectava la immunitat eclesiasti
ca en base al dret canonic i, fins i tat, al Concili de Trent. Altre cop s'entra en un complicat 
estira i arronsa per deliberar el que padda passar si l'estament civil comprés la carn a les 
carnisseries del Capítol o si els eclesiastics ho fessin a les de la Ciutat, les penes que s'apli
carien, les guardies de vigil.?tncia que s'haurien d'establir, els preus de la carn, etc., de mane
ra que a l'octubre i novembre de l'any 1702 encara no s'havien lliurat els dos terminis 
Ven¡;llts de la P¡lIi anual del donatiu reia!' 

31 A{c()1'('r-Mo{{: Op. cit. Tom, VI. pp. 35 i 36: fi'al/q/U:'.I'a: Exempció cJ'un il11post, d'llll tribll[ o d'llna dl1l'cga 
o obllració. ' 

3_ Lfibre d'Ac{e.\' Mllllicipa{.I'. Al/y,\' {lOl-J705. p. 53. (A,M.T.). 
33. Af¡'ow'/'-Mo!l: Op. cit. Tom VI. p. 974: /fevador: L1ibrc o registre on cs consignaven cls cOl11ptes o 

anolaclOl1s d'en!rades i sortidcs de béns l110bles o immobles, etc. 
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Deixern de banda totes les complicacions que impliquen les possessions i propietats d" 
l'estnment eclesiastic tarragoní en altres localitats del «Camp» - Reus, Vila-seca, Baren se 
etc. - i que supasen també un llarg debat a ¡'hora d'establir el corresponent repartiment~~¡ 
donatiu reial. 

El ccrt és, pero, que en comen,ar I'any 1703, Felip V, de retorn d'!talia i de pas pel 
Principat de Catalunya, ja copsa cüm s'anaven clarificant les posicions a favor de l'arxiduc 
CarIes d' Austria. 

A més de tot j'cmbolic del repartirnent del donatiu s'afegí la circumstancia que pel mes 
d'abril i primers de maig Tanagona patia una pertina~ secada que influYa en el rendiment de 
les eoHites i, per tant, en les possibilitats monetaries deis seus habitants. El dia 20 d'abri! s'. 
acorda fer una processó de rogatives per la pluja treient la Mare de Déu de Misericordia, pa
trona de la corporaci6 municipal, i portant-Ia a la catedral; les rogatives tindrien l'exit 
esperat, dones l' 11 de maig la «prohomenia»34 de la Ciutat envHí. una ambaixada al Capítol 
per tal de concretar la celebració d' una processó d' acció de gracies en reconeixement de les 
pluges obtingudes per intercessió de la Verge de Misericordia, retornant-la a la seva capella 
de l'Arc de l'Olivera. 

Per paUiar la maca de blat a la ciutat es seguien aprofitant les escadusseres importacions 
de l'anomenat «pa de mar», o sia el blat procedent de Sardenya, sempre i quant ho permetia 
la petillosa navegació pel MeditelTani amb la presencia de l'estol anglo-holandés, tot i que 
de vegades les partides de blat no arribaven en bones eondicions i la possibilitat de que es 
fessin malbé obligaven a prendre mesures no massa bones des de l'aspeete eeonomic, com

j 

per exemple, la seva venda a la ciutat de Tortosa al mateix preu que s'havia comprat o el re
partiment obligatori entre els ciutadans de Tanagona. 

A les dificultats de la manean~a de blat i de la recollida de diners s'haudt de sumar el 
juny de 1703 els destelTaments a Mahó d'aquelles persones que ja es mostraren eomprome
ses amb la causa de J'arxiduc Caries d'Austria. 

Amb la disminució deIs guanys en l' «asiento» O eoncessió de les carnisseries s'aug
menta el preu de la cam, després d'una nova deliberació entre els partidaris d'una imposició 
de 6 diners per lliura de earn i els que proposaven 9 diners per !lima. 1 no sois hi havia mal
decaps per aquest tema, sinó que, un cop més, la qliestió deis al10tjaments havia de portar el 
corresponent contratemps. 

D'altra banda, encara cuelejava el repartiment del dona ti u reial, dones els convents de 
sant Domenee i de sant Francesc, afectats per la voladura de la TOlTe Grossa, i alguns bene
ficiats 35no vollen pagar la quantitat a ells imposada. 

El dia 2 de setembre de 1703 tingué lloc un enfrontament violent entre els lliccnciats en 
Filosofia de la Universitat de Tarragona i els jesuHes, que veieren com aquells apedregaven 
les allles del seu convent36 ; com a conseqüencia d'una poh~mica que també es dona a les 
universitats de Barcelona, Lleida i Girona: cls jesuHes eren aeusats de ser partidaris de Felip 

34 Ibídem: Oro cit. Tom VIII. pags 909 i 910 i Mi!,I'fre i Compí, Je,\"¡h: Op. ciL p. 853: prollOlIIl'lIia: Conjunt dc 
prohoms, especialmcnt els dirigents de la poJííca el' una ciulat. 

35 Alcovcr-Moll: Op. cit. Tom 11. p. 424: belll'./h·iat: Qui posseeix un bcncfici eclesiaslic, és a dir, un calTCC 

cc1esiastic retribu'it amb renda propia. 
36 Uibre d'Arfe,\' Mllllicipals. An)'s 1701-/705. p. 85, (A,M,T.). 
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ven unS moments en que el Principatja es comenc;ava a decantar per l'arxiduc Caries d'-
• Ir1',¡37 i el'aquí que el tema del donatiu aviat passara a tenir un cairc secundari, superat Aus < , ''-

c1s esdeveniments de la guclTa de SuccesslO. 
p El 30 de setembre de 1703 la flota anglo-holandesa es trobava a Eivissa i a Tarragona es 
rcnicn mesures per la seguretat de la ciutat. 

P Tot i que a Catalunya i també a Tarragona la causa de l'arxiduc Cm'les d'Austria anava 
guanyant adeptes, encara a la primavera de !'any 1704 la flota anglesa que estava a punt de 
bombardejar Barcelona era considerada corn enemiga. El Capítol tarragoní feia tat el possi
bJc per evitar qualsevol revolta, pregava per FeIip V i introdt¡'ia en [a missa la «col.lecta» o 
omció «de temjJore belli«; així dones, quan ['estol anglo-holandés emprengué la retirada de 

les costes de Barcelona, a Tarragona es feu una cerimónia d'acció de grades amb el cant 
d'un «Te Del/lIl laudamlls», Tant l'arquebisbe com el Capítol, així com la propia Ciutat, 
ofcriren en pIe estiu del 1704 tot el suport possible al rei Felip V i al seu vilTei pel Principat 
deCatalunya, Francisco dc Velasco y de Tovar; conseqüencia d'aquesta actitud és la respos
la donada a la demanda d'ajuda després de la perdua de Gibraltar, segons consta en una car
ta del rei al Capítol de l'Església tarragonina inc10sa en un comunicat del virrci Velasco38 , 

Tres són els punts més destacables en aquesta demanda del rei: en primer lloc, la presenta
ció deIs anglesos com enemics de la Religió Católica, amb el caracter de creuada que es vol-

:\7 ITat i nixo encara sc'!s hi enearrega la predicndó c!'una santa missió, tal i com s'hnvia Cet altres vegades, 
38 Lli{;re d'j\ctes Capitulars, Lfetm A, n" 101, AnY,l' 1703-1705, pp, 288 i 289, (A ,c.'!',), COlTIunicació del 

vÍrrei Ve lasco: 
~ai!lIielld() S, Ma). (Dios gde,) lIIuy presellte,l' los lIotorias urgl!l!dm de la MOJ/(//'qllia y la precisa defellsa de 

e,I/O'; Reino,l despuh q/le los ene/lligo,\' de nuestra sagrada rt'/igiólI /o/llaron pie en e!los apor/er!mdose d(' la 
imporlal!l(' plaza de Gibral/ar ji de,H'{llIdo haz.er 10.1' último,l' e,\/ilerzos para hec!¡arlO,I' de e!la, COI/sideral/do lo 
<,X(I(IS/O de.l'l/ rml erario ji qlle el referido intcnlo 1',1' de la primera obligarión del es/(/do alesiá.l'tico de todo.\' ,I'/I.\' 

dOl/linio,l', IWlllandado se //le r('mitiese e! real despacho que pa,l',l'O adj/ll//o a mal/O,I' d(' Fl, e/l que 11' expressa qlla/l 
de .I'/{ RI, gratitud ,I'era ql/e e,ww!imdo los término.\' de la posibilidad ,I'e sirva FI- (,Ol! f(/ mejor pmpordón de 
di!le/'{) que pudiaa para {(elidir a tan grml(' IIrgel/cia, Y /lO dlldw/{!o del par/Imlal' ce/o de \11, al lII('jor servicio de 
(I/II{;a,I' Magd('s, que por.\'/I par/e cO//tribu/¡ira a que 110 desaparezm el clIlro diVino 1'11 MO/larquia tal/ ('atllO!i('(/ ji (/ 
a/[l'ia/' al R('ji No, SI', del justo y fJate/'llal cl/jidado CO/l que pro(,l/l'e defellder todos .1'11,1' vasallos e,\po/lú:'lldo por 
el/o.\' .I'1l1lli.v/l/a Rf, persona a lo.\' eviden/es riesgo,\' de la ('{//I/pmla, espero qll(, Fl, se seiíalará ell e.l'se donativo tan 
propio de ,1'/1 piedad CO/IIO del'ido a la conserva<"iólI de Nm, Sgada, Religión, del es/odo ecl('.\'iásli('() ji de e,l'/O 
Mmrarquia, asegurándo.\'e de qlle Sil Magtat, se dará por /l/uy servido y yo quedaré a \11, con el pel1)etllO 
1'i'{'()Iwc!mi('lIto q//e eX}Jaill/e/ltal'é ('n la,l' o('((sioll('s de sU/l/ejor sari.\j'occiúlI ji prevengo a FI- q//e .1'/1 respuesta al 
rMI de,lpacJlO adjullto la pm,l'e a mi,l' nwnos para que de e!fa,I' vaya ([ las de A:fa). por .I't'I' es/a .1'11 real voluntad. 
Dios gde, a VI, 

Bama, 17 Seplie/l/bre 1704, 
D, Franco, de Ve(a,I'('(),») (sic), 
Copi<l de la carta ele! J'ci als canonges i Capítol de la Santa Església de Tarragona: 
«El Rey' lIel/s, j; alllado.\' IIllestroS: Siendo tan 1I0tOrias las urgel/t"ias de la MOII([rquia ('()filO precisa la 

deJi:llsa de esto,\' Rejino.l' ('on la pfrdida aca/¡ecida de la i/l/portant(' plaza de Gibral/ar en qlle han tomado pie los 
enemigos de Nra. Sagrada religión, .\'e /¡OZt'1I indispensables los //Iejo!'es e,yfi{('/"w.l' para IlecJ/{/!'los de e(fa y 
re,:'pl'('/o de ser ('ste il/tento tan de 11m, pri/llera obliga('ión ji estado eefesiástico he re,\'I/elro 1I1fI1li!estart),I' qllall de 
/111 Rl, gmtillld sertÍ que e,l'le a('cidenle y para .1'1/ r('lIu'dio qlle CO/l la /IIayor pordón de dinero que perlllite Vra, 
pO.l'.I'ilJilidad ('01/10 lo e,\'pero de Vro, a/l/or )i ('e/o a mi servicio y des,leo de! /!Iayor bien de la religión, ji 0.1' 

pregendo qlle la cantidad q//e acordare/.\' da!' se /¡a de el/tregar el/ 1'.1'/(/ corte e/l e( arca ql/e hay 1'11 1(/ secr('(aria 
dr/ Despa('/¡o Unil'eJ'sal de qu(' /IIe doré por lIIuy se/vido de l'OS ji lo tendré presente parafi11'o}'('cero.l', 

Dado en Madrid (/6 de septiembre de MDCClIIl. 
Yo el Rey 11/, 
Mul'c/¡¡'o de! Palacio Se('re/an'lIs 
V, Marc/¡¡'o De,l'errldíoln 
V ColO/ner Regell.\',)} (sic), 



266 JOSEr M" SABATÉ I ROSCl/ 

dra donar així a la guerra, i el xantatge psicologic-espiritual que aixú comporta; després I ,e 
sentit de voluntarietat de la contribució economica, sen se exigir l'obligatorietat del donatitr 
i, finalment, la dolr;or d'una posterior recompensa amb aguell «lo tendré presente parafa~ 
voreceros». 

Tenirn constancia de l'aportació del Capíto¡39, que inicialment en conjunt donaren 27 
doblas i 4 «reales de a ocho», quantitat que augmenüí. encara amb alguncs contribucións 
posteriors, pero que tal vegada no és un clar exponent de la fidelitat tarragonina a Felip V, 
sinó que pot quedar ernmascarada pel seu destÍ final -«la expulsión de los enemigos de la 
religión católica de Gibraltap>-, i també pel fet de no trobar a les aetes municipals SCTll_ 

blant demanda a l'estament civil de la dutat. 

Algunes consideracions 

No podem aventurar-nos en una definitiva interpretació de les raons que mogueren la 
dutat de Tanagona en el seu alineament en el bandoI austracista, més encara quan de l'ana. 
¡isi de la bibliografia hist6rica soIs en conc1oem la gran complexitat de les causes que moti
ven el suport de Catalunya a j'arxiduc CarIes d'Austria per part deIs difercnts estamcnts40, 

39 Ibidcm, pp. 292 i 293. 

40 SoIs volcm anotar aquí algunes de les opinions extretes c\'un esludi mol1 més ample distribuH entre els 
nos[n.:s alumncs de [a Facultat de Lletrcs (Univcrsitat Rovira i Virgili de Tarragona) - JO.l'ep M" Saba/é i Bo,\'cj¡: 
Apllnf,l' d'Histbria Moderna d'Espanya i HisU)ria Modema de la Corona d'Arag(), Tarragona, 1996. 

Així dones, les causes més immediates del decantament de Catalunya vers la I"acdó austracista neixcn en la 
tradicional franco-fobia, d'enfJ. 1640-!659 amb la perdua del Rosc!!ó a la Catalunya Nord. Fel"l/ondo Sá/1{'f¡ez 
Marro.l· a «Histori(/ )' ['oUtica el! elllmbral del siglo XVIII: los Anale,I')' comb(/tes por Catallliia de N. Felill de fa 
Pel/)'(I» - Acres de! XlIi! Congré.l' de la Corona d'Amgó. M0111pellicr, 1985. -veu a FraJl(;a eom una eompdidora 
economica amb potcm:ia militar i amb un moeJel cl'(lparell ac!ministralill i polítie absolutista, o sia (lmb unc~ 
«virtuts» negatives per Catalunya, pcro molt valides per Castella; i JaulI/e Vlans VI1'e.\'- Nolicia de Ca/allll/(/, 
Barcelona, 1954 i 1962. p. 157. -ja destaeava també la presencia eJe merc(lc!crs i militars francesas a Catalllnya, de 
ta! manera CJllC, pGr cxemple, els habitants eJe Girana, el 1699, a !'cntrada de les tropes de CarIes 11, exc!all1avcn: 
~<Visca Espanya!». 

Una altra de les possib!es causes és la del eonservadorisme, afavorit a la fi del seg!e XVI! pc la rccupcració 
economica i política, i pcls illtcressos economics que vinculen Catalunya amb!es potencies marítimes, scgül1s la 
tesi de Plfo.'RRr"" VfIAR a Cata/ullya dil/s l'Espal/ya Modema -vol. 11. Barcclona, 1973-, 

Pero Ull<l ele les causes més controvertides és la ele la c1erens<l ele la se va personalitat historiea: els furs, Antollio 
Oomíngllez. Orriz. -Op. cit- senyaJa que no es qticstiona el conjun! d'Espanya, mentre que FNix CI/Cllruff, a 
Prll/orillllim dr!l Nact"Ollo!islIIe Catalri -vol. 1, «Deis orígcns al 1813). París, !973-, en e! eapítol titula! ((De la 
Monarquia Feden:d a I'Espanya Castellana) afirma que K .. el,\' c(./Iof(/Il.\', lIIalgrot estar ('ollvm<"lIts que l/U el,l' COIll'é 

d'cnlronitz.ar a la Peníllsula Ibhica la di/la.l'lia ./i"{//lce.m, pressio/lar.\' pa Madrid i mlu'l1ara/s per Frall('a 
s'm'ene/m;. i, si bé a les Corts de 1701-1702 obtenen prerrogatives, Hur actitud és de dcseonfiallya i recel a 
perdre-lcs, i quant a la guelTa, 11m arirmat:ió és clarament radical: (C.11O és {(/I(} guerra separatisla. No es pOi 

.I"l'parar alll) {fl/e no es/a Imir», 
No és, dones, una motivació única la defensa del foralisme, tampoc ho és la idea legitimist.'1 de l'arxidllc 

Caries d' Austria per provenir de la branea masculina, ni que el tcstament de Caries 11 entrés en contra-fur en n(l 
alendre d'antuvi a les institueions, ni I'antagonisme Castella-Aragó que proclanwven molts pamllets (Vid. pe!' 
exemp[e Fr(//we.\'r Xavier Bllrgos ! IWmUld Pella n/m: ,(Aportaciones sobre e! e/1/i'ellfamie/l/o ideof6gil'O euln! 
Caslilla y Caralw/a en el S. X\l11. (I.-el pllbfic{sica catalana))) a ¡tctes de! Primer Congré.}· d'Hislúria de (.'alal/lll)'a. 
va!. 2. Pedra/bes. Barcelona, 1984, així eom Femando SÓJI("lrez. Marcos: «Cal(/!III/a y el gobiemo cmlra/ el! el 
período de enl/"egllerre.\' (1652-1705)). Ibidem.), malgrat que la majada no superaren la fita temporal de !:a.ny 
1714, tot i que D, GGG -La Elll"Opa del Anliguo RegilllclI. 1715-1783. Madrid, 1971. p. 234.- encara quaJlflca 
aquella actilud de (~/¡ero (//IlagonislI/o» en dir que «era 111/0 pugna irre('OJIc¡"lia/;{e entre 11//(/ monar{fuía lerritoril1! 
1Ilra,wdn y 1111 e.l·fado progre.\'isl(/, /IIarítimo e industrial». 

Convé no c1eixar dc meó !es 1"0111s contempor~lllies, ja que en aquest plantejarnenl cls ¡\nale.\· dc N(//"cÍ.\' Fdill de 
la Penya, encara quc eslall carregats del concepte i de la idea Catahll1ya-nació, que es perd en les arrels de [a sev:l 
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ero nO tenim cap dubte que tant l'aspecte económic, com la presencia de I'estol i tropes de 
p 1 f' h' " 'd' 1 la Gran Alian9a, a a 1 1 juganen un paper primor la , 

Tampoc quedara massa cIar quin fou el veritable grup aglutinador de la causa austracista4l , 

Pel que fa a Catalunya, en línies generals, l'estament eclesiastic, tant el sector regular, 
com el secular, sera partidari de I'arxiduc Carles d' Austria, segons es despren d'una afirma
ció feta per l'arquebisbe de Lleida, Francisco de Solís, cn urta carta dirigida al Papa l'any 
170642, i coincidim amb Kamen1 43 , en testimoniar que la divisió en «maulets» -partidaris 

--------¡'storia, Catalunya forma part d'Espanya, és un dcls «regnes» que integren la Monarquia espanyola des del seglc XVI, 
l~ro i aquí residcix la qiiestió diferencial, per Fefi/l de la PeI!)'a, Catalunya n'és I'herell d'aquests regnes - «e! 
Prim'ogénilm} _. Els Ana/e,I', veritables «combate,I'» per CaLalunya, en Crase de Fernalldo Sál/chez Marcos -Op. cit. 
~Iontpc!lier, 1985;-:- .són h~~to.ria caLalam:-~cnLriea d'una Catalt:ny.a que HuiLa. p:r,la !lihe~1at d'.Espanya; és en parL el 
(projectisme» pohtlC ! econOlmc, terme ut¡]!tzat per Pere Mo/a.\' 1 Rlba/ta a la 11lStona de «Cambndge», 

Cal vcure igualment ~(La .I()/"/lIaciá de! partit al/stmcis/a a Catalullya aban.l· de /a guerra de SI/('ce.l'siá» de 
{oaquilll Rag611 i Cardoner - a Actes del Prilller COllgr¡!.\· d'IJi.l'fr)ria de Cafaltmya. vol. 2. Pedralbes. Barcelona, 
'!9R4. pp. 225 a 23!. ~, encara que ja antcriorment Henry Kamen ~ La guerra de SI/{'t'sirJn en E.\"paíia. 
1700-/715. Barcelona, 1974. - apunta com a causes elmalcstar provocat pel clima d'extrema duresa del regim 
,cnyoria!, el tradicional Coralisme, l'al1unyament de l'lmpcri i el papel" ele la burgesia, coinddint aquí amb Pierre 
Vi/ar ¡ Pere Mola.\" I Uibalta. Uns anys despl"és, }osep M" Torres i Rib¡! - «Re.flexio/l,l· sobre I'a(,titlld de/s pob/es ¡ 
eSf(llllelll.l' cafalall.l· dur(//II la guerra de 511('('I:'ssirh dins redra/be,\". Revista d'Historia Moderna. Barcelona, 1981, 
p. !w). - estima com II vhlids ell aquest sentit els elements d'inLranquil.litat en la societat caLalana del moment, 
palesats a !a n del scgle, XVII a Aragó per la duresa del rcgim Ccuda!, a Valencia ~cr l'anomenada «segona 
gcrmllnia» de l'any 1693, 1 a Catalunya per la revolta camperola deIs «gorretes» o «barretmes» de 1688-1689. 

Podríem incloure entre d'altres cases que motivaren una ~(presa de posicions» els primers actes de la 
reprcsentació borbonica, afronts de tipus institucional i protoeol.lari contra Catalunya, i les mostres d'orgull o 
imprudencia de L1uís XIV. Jallme flartrolí i Orpí -Op. cit.- creu que en les Corts de 1701-1702 ja es donaren 
(lns primel's elcments de fricció entre el rei i c1s sellS vassalls, com, per exemplc, la reimplantació del mcLode 
insacu!atori en el Conse!! de Cent i en la Diputació del General, que podrien explicar la posterior defecci6 
catalana. Si més nu, he111 ele sen ya lar que Felip V va dispensar a Catalunya -Barcelona-I'honor, (¡¡¡ic en el seu 
rcgllat, de convocar i tenir Curts, c1s resultats eJe les quals quasi no haurien de ser motill de queixa, tot i que en la 
practica no tindden gairebé cap conseqüencia, pcro que provocarien un efectc «como 1111(/ b!a\,/elllia a 10.1' 

rO/I,wjI'/"OS de Felipe V», segons Pere Vol/es BOII -Paulgllasi de Da/mases i el .1'('11 temp.\', I3arcdona, 1962. p. 
11- i Fei"!"(In 501devila - Historia de Catalunya. Barcelona, 1963. p. 374.-; l'opinió del marqués de sant 
Felipe, \1icente Bacolfar Salina ~Comelltarios de /a gl/erra de r.:.I"paii(/ e Hisloria de.l"lI rey Felipe V. Genova, 
sIL!., en edició de enrlos Seco SerrallO, Madrid, 1957.~ corrobora aquesta situació: «Todo .fl/C cOIjflrlllar 
privilegio,\' y aiiadir otros qllt' alentaban (/ /a inso/ellda, porqlle lo.\' catalanes C/"U'II que todo va bien gobernado, 
gozando ellos de IlIl1c1lO.l' ./i/eros», 

El mateix Fermll So/depila ~Op. cit.~ afirma que la di nas tia austríaca rcpresentava la continuYtat del 
COllccptc de monarquia descelltraliLzada, mentre que es malfiava dI: l'absolutisme monárquic de Felip V, malgrat 
haver jura! les llibertaLs catalanes. 

Tmnbé les mesures adupLades pc\ nOH vin'ci, Francisco ele Ve lasco, mesures f(¡tils i mesures {['un pes més 
gros, no feren sinó augmentar les antipaties, a la vegada que contrastaven amb ¡'estima, l'afecte i la simpatia 
gllanyada entre la població catalana pel seu antecessor, el Landgrave d' Hesse-DannstadL. 

Amb tot, Pere Vo/te.l· flou -[JarcelO/w dllfml/e el gobiemo del Archiduque Carlo,l' de Auslria (1705- 17 14). 11. 
Barcelona, 1963-1970. p. 73, i «Felipe V y lo.\' ji/eros de la Co/"Ont/ de Aragóll» a la Rel'isla de liS/l/dios Polílicos, 
LV, n° 84, Madrid, 1955. p. 100.- no té cap dllbte a I'hora de considerar el papel" de la presencia deIs exercits 
aliats. opinió compartida tumbé per Joa{fllilll Nada/ i Farreras -Op. cit.- i pels estudis d'Enric Giménez a 
I'Cnlor]] de la gucrra tlt: Suect:ssió a Alaean!. 
, PinalmenL pcr Carlos Ma,.rínez. 5h(/\v -a (<1,(/ Ca/all/tia de! siglo XVIII bajo el sigilO de la expallsión» dins 

ESPUlIO ('1/ el siglo XVllI. Homenqje a Pie/Te ¡¡ilar" eom és d'esperar, no són satisJ"aetories en 1lur conjunt les 
~nllses qlll: s'addueixen per explicar el suport de Catalunya a l'al"xidue, pero no ens en dona cap altra que ha 
,Illstifiqués. 

. 41. Per .Ioall Mercader-Els Capitalls Genera/s'. Barcelona, 1957. p, 3.- seria la petita noblesa de muntanya, 
~l!nb.uhLzada per la gent de la plana de vic, pero Plerre Vi/al' a Hi.l'tcJria de Catalllnya, eomja hem dit abans, dona 
més !!l1portancia a la burgesia en el seu desig d' intervenció en els afcrs generals de la monarquia. 

,41 KWllell, lIenry: «Una 1l0l'r1 visió de la posició de! Pai.l' Va{enn"il i el Principal (1 la gllerra de SI/ccessió» a 
{?cl':.\'la de CatalHllya. n° 7. p. 82, on cita I'esml:ntada carta documentada a les Re/atirmes (/(J Ul/linQ. vol. 339 A. 
ArxlU SecreL Vaticn (A.S.V.). 

43 Ibiclel11. pp. 81 i 82, 
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de l'arxiduc-rei- i <:<botiflers» ~partidaris de Felip V~ es podría trabar entre rnembres el'. 
una mateixa família () d'un matcix ajuntament i poblacions d'una mateixa comarca, més en~ 
cara quan en la guerra suraren tal tipus de rivalitats tenitorials, familiars i privades, i mohe s 
poblacions de Catalunya canviaven lIur lleialtat a un o altre pretendent davant el periU d'al_ 
gun atac devastador. 

A tall d 'unes primercs conclusions 

- Malgrat el cadicter expositiu que hcm adoptat en aquesta comunicació, voldríem 
destacar alguns trets significatius i particulars propis de la ciutat de TalTflgona en el període 
del traspas de la dinastia austríaca a la borb6nica, a més deis dubtcs ja exposats respecte a 
les causes d'alineament en els bandols de la guerra de SlIccessió. 

- D'antllvi cal remarcar l'evident diferenciació entre el sector eclesiastic i el civil,ja 
que cadascun d'ells celebren els seus respectius consells, reflectits en els cOlTesponents lIi
bres d'actes que ens han servit per bastir aquest treball. 

- L'autonomia amb que actuen ambdós estaments, també renectida en els moments 
d'enviar representants o ambaixadors, sia per complimentar el reí, assistir a les Corts o qual
scvol altre missió, l, a la vegada, el trae te desigual de que són 'objecte per part del mateix reí 
en alguna ocasió. 

- La transcendencia fonamental del papel' de l'església i les friccions entre estamcnts 
per les qüestions economiques, especialment a l'hora del repartiment del donatiu «ofert» al 
reí a les Corts. 

- La importancia de l'arquebisbe de Tarragona en l'aspecte polític, palesat en que és 
ell quí dona la replica al diseurs del reí en l'acte: d'obertura de les Corts. 

- L'interes de l'arquebisbe en la valoraci6 deIs bens de !'Església conforme I'usde
fruit i no per la propietat, per tal d'evitar el pagar per la gran quantitat de possessions no 
rendibles, no soIs a la propia ciutat i en el seu terme, sinó en tot el Campde Tarragona. 

- La no exempció de l'esfament eclesiastic en les contribucions i taxes monetaries i, 

ans al contrari, I'obligació de conc61Ter solidariament i única en algunes despeses. 
- La no dependencia peninsular en j'abastament de blat en epoques de secada, ja que 

encara resultava més barat el que provenia de l'exteJ'ior que no pas el blat de l'interior. 

Apéndice (Página Siguiente) 



cARLOS VY FELIPE v.' CAMBIOS DINASTlCOS 

Itinerari d'andada del seguici per assistir al funeral de Caries n 

1.- Ajuntamcnt 
2,- Carrer M ajor 
3.- Carrer de La Nao 
4.- PI"a del Reí 

5,- Carrer dlEn Granada 
6,- Carrcr de la Pescatcria 
7.- PI,,' de les Cols 
8.-
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Itinerari d'andada del seguid per assistir al funeral de Caries n 

1.- Catedral 
2,- Pla,a de les Cols 
3,- Carrer de Mercería 
4,- Carrer de Vilaroma 

5,- Pla,a del Rei 
6,- Carrer de La Nao 
7,- Carrer Major 
8,- Ajuntament 




