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- 1. Introducció, metodologia i objectius: 
 

La metodologia emprada en aquesta investigació ve limitada, com tot estudi, pel 

volum documental. Tot i estar el tema d'estudi emmarcat dins el segle XVIII (i per 

tant ser més proper en el temps), la destrucció de documentació durant les diverses 

guerres ha afectat d'igual manera que en estudis d'altre època. Ens consta fins i tot 

una noticia de l'època1 en que un veí, Miquel Oliver, diu que entre els anys 1713-

1714 es van cremar "casi totas las Escripturas de la Rectoria de L'Hospitalet, y entre 

altres las mans dels Concells o deliberacions del Comú". S'ha conservat, però, una 

quantitat considerable de documentació, cosa que només ens fa somiar amb quina 

seria la quantitat original. Malauradament, la gran majoria té relació amb la rectoria i 

les seves litúrgies i sagraments, cosa que ens deixa com a perduda del tot la part del 

Comú. 

Altres documents que s'han conservat, l'estudi dels quals és extremadament útil, són 

els Cadastres de 1718 i de 1724. La quantitat de noms i la composició del poble 

mateix poden ser extrets d'aquí. Estudis previs n'han extret informació econòmica 

valuosa, la intenció és utilitzar-los ara per estudiar-ne la societat. Comptem també a 

més amb un seguit de notes de les famílies més influents de la zona, que ens poden 

ajudar en aquest sentit. Els llibres notarials i de processos judicials ens proporcionen 

també una imatge bastant completa de la població del moment. El gruix de la 

documentació consultada, però, es centra en els inventaris localitzats a la parròquia 

de Santa Eulàlia de Mèrida, una finestra única a la vida quotidiana d'aquell moment. 

Un altre mètode a utilitzar és la toponímia i la micratoponímia, que ens poden donar 

informació tant de les persones, com dels oficis, o fins i tot del paisatge que 

envoltava a la gent. Tot i que no podem utilitzar l'arqueologia com a mètode, si que 

ens sembla interessant intentar obtenir una visió relativa al paisatge a través dels 

documents. No només dels cultius, sino dels canyamars, o dels arbres. El conjunt de 

tot ha anat canviant tant com el curs del riu, un element clau per la vida de 

L'Hospitalet. 

Un dels mètodes més bàsics i potser previs a tota investigació és la bibliografia. En 

                                                      
1 AMLH, Fons Municipal segle XVIII, Capsa 7.02.21. 
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aquest cas, però, és bastant escassa si el que busquem és informació concreta 

sobre el Conveni de 1713. En la majoria de llibres aquest consta de dues línies 

breus i mal comptades, posant de relleu el poc estudi que se n'ha fet. Comptem, 

però, amb llibres sobre L'Hospitalet del segle XVIII, com les grans aportacions de 

Jaume Codina i Pilar Massana. De totes maneres s'ha intentat oferir una perspectiva 

nova pel que fa a la societat del moment, centrant-nos més en com es dividia, 

quines feines feien i com els va afectar la guerra. 
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 -2. Reflexió historiogràfica: 
Sovint s'ignora la història local en benefici d'una de més general, com si els 

esdeveniments importants quedessin aïllats de la realitat que vivien els habitants del 

moment. És relativament fàcil, però, de comprovar fins a quin punt un element 

internacional, com és la Guerra de Successió, pot arribar a afectar a una població 

més aviat petita.  

La història local ha de servir per omplir els buits d'aquells fets històrics que, d'altre 

manera, només es compondrien de quatre personatges claus (normalment 

benestants) prenent decisions en nom d'uns ens eteris que porten noms de ciutats o 

països. Però aquests últims estan plens de persones i petits grups que actuen i 

reaccionen a les gran decisions, i sovint són els més afectats i a la vegada els més 

oblidats. Parlem de la Guerra de Successió com si el rei de França i el Arxiduc fossin 

els que haguessin lluitat directament, però què passa amb els soldats que realment 

lluiten? I qui alimenta a aquests soldats? On dormen abans i després de la batalla? 

Com afecta tot això a la població? 

El Conveni de L'Hospitalet sembla que només porta el nom de la ciutat, com 

anecdòtic, i que la guerra no va incidir més. Però es va demanar molt més del poble, 

allotjament, menjar, farratge, etc. Es van desmantellar directament cases per utilitzar 

la seva fusta i ferros en el setge de Barcelona. I tot i així només es tracta com un 

nom, el Conveni de L'Hospitalet. Ben és cert que el podrien haver signat a qualsevol 

altre lloc i avui seria el Conveni de Martorell tan fàcilment com ho és de L'Hospitalet. 

Atzar o no, aquesta zona no era deshabitada i tenia una participació indirecte (tot i 

que probablement no desitjada) en la guerra. 

Existeix a la nostra ciutat la llegenda d'aires romàntics de que el Conveni es va 

signar al Carrer Xipreret, últim vestigi pràcticament d'aquell poble que va ser. De 

proves reals no n'hem trobat cap, ja ho avancem. És possible que alguna de les 

famílies més poderoses acollís a casa seva als actors principals d'aquest Conveni, 

sí. També és possible que es signés al campament del exèrcit instal·lat en aquell 

moment a L'Hospitalet, o a la guarnició que s'havia acomodat al hostal de Collblanc. 

Mentre no existeixin evidències clares, cadascú és lliure d'imaginar-se el que vulgui, 

però sempre amb esperit crític. 
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- 3. Context històric del Conveni 

 -3. 1  La guerra de Successió: 

 

Del conflicte bèl·lic, determinant pel desenvolupament d'Espanya i Catalunya 

posteriorment, se n'ha dit molt. Però mai s'ha incidit massa en les repercussions que 

va tenir en la població, tant a nivell de danys materials per la guerra en si, com a 

nivell polític i legal una vegada decidit el guanyador.  

La veritat és que aquest conflicte no es pot definir d’una altre manera que no sigui 

pel seu context internacional, degut a la seva lluita de monarquies que posa moltes 

vegades la guerra al nivell d’una baralla familiar.  

El conflicte, iniciat amb la mort de Carles II el 1701, va desenvolupar-se en una 

guerra de caràcter internacional fins el 1714. El que havia de ser un assumpte 

només de la corona espanyola va acabar creant un conflicte dinàstic entre Borbons i 

Hausburgs que es va estendre a altres països com Anglaterra i Portugal. La guerra 

en si, però, va acabar més focalitzada a la Península Ibèrica, on es van enfrontar 

partidaris austriacistes i filipistes en una vertadera guerra civil. Tot i aquest caràcter 

internacional, que moltes vegades ens porta a saber de la guerra a través de reis i 

generals implicats en primera fila, també podem obtenir informació de les ciutats 

atacades directament, els majors afectats de la guerra. 

Dins del nostre territori, un dels focus de la batalla més importants va ser la ciutat de 

Barcelona. Pel nostre estudi, a més, té el factor de ser la ciutat més propera a 

L'Hospitalet, cosa que l'afectà de manera més directa. Assetjada diverses vegades, 

el 1705, el 1706 i del 1713 al 1714, va ser un camp de batalla que es va expandir a 

pobles propers, provocant danys materials i econòmics sobretot. Tots dos exèrcits 

van tenir presència a Barcelona durant la guerra i tot i que seria fàcil fer un resum de 

les notícies proporcionades per aquests, les millors ens les proporciona la pròpia 

gent de la ciutat. La visió dels particulars sobre el tema és particularment rica, 

sobretot perquè ens permet veure la visió dels dos bàndols sense una lleialtat 

exagerada (excepte en cas del senyor Honorat de Pallejà, enormement compromès 

en aconseguir diners del bàndol filipista). 
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Potser ens interessa més la part que té a veure amb l’evacuació de Barcelona, ja 

que és el que es va negociar al Conveni. Aquest arriba quan la guerra acaba de 

forma internacional, però es queda a les nostres contrades durant un any més. 

S'especifica l'evacuació d'una de les ciutats més grans de Catalunya, però no es té 

en compte el paper de la població davant de les grans decisions. La negociació 

també arriba en un punt en el que al bàndol austriacista ja no l’interessa clarament 

continuar lluitant, doncs l’Arxiduc té un bon tros de terra del qual preocupar-se. Tot i 

que no tot el bàndol aliat va tenir la mateixa pressa en abandonar Catalunya, ja que 

per exemple a Anglaterra es van obrir diversos debats (tant a nivell de carrer com a 

la Càmera) sobre aquesta evacuació. Sembla ser que els anglesos van tenir majors 

remordiments pel que feia a abandonar a la seva sort als catalans, cosa que es 

recriminarà als austríacs durant molt de temps. 

La noticia de la evacuació ens arriba també de forma indirecta a través del dietari del 

Convent de Santa Caterina. Les diverses entrades d'aquest dietari ens donen un 

punt de vista quotidià, on queden paleses les preocupacions dels habitants de 

Barcelona i voltants, i on la informació arriba d'igual manera que a qualsevol altre 

persona no involucrada directament en els fets de la guerra. Moltes vegades són 

rumors o notícies que corren per tota la ciutat, altres semblen tenir prioritat els fets 

més propers no relacionats amb la política. En qualsevol cas, tenen un to més real i 

menys propagandístic. 

Ens trobem, per exemple, que l'evacuació es menciona fins i tot uns dies abans de la 

firma del Conveni de L'Hospitalet. L'entrada del dia 9 de març ens diu: 

"Vui han arribat lo correu de la ciutat, vingut de Viena, ab cartes per los Comuns de 

l'emperador i marquès de Montnegre, ab notícies de que Catalunya casi no pot 

quedar de l'emperador i que ell passava a Utrecht.2" 

La següent entrada, del dia 12, ja parla de la sortida de l'emperadriu de la ciutat, 

cosa que posa de manifest les presses per començar l'evacuació.  

Segons una carta enviada als Comuns, l'emperador havia firmat l'evacuació "per no 

                                                      
2 ALBAREDA, JOAQUIM, Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El 

dietari del Convent de Santa Caterina i les Memòries d'Honorat de Pallejà. Eumo Editorial, Vic, 2001, 

pàg. 71. 
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poder conservar Catalunya ni poder enviar socorros.3". Evidentment, els veritables 

motius probablement tenien més a veure amb el seu canvi de plans respecte als 

seus objectius prioritaris. Probablement també era difícil mantenir una maquinaria de 

guerra com la que estava en acció, però si no s'hagués convertit en Arxiduc les 

possibilitats de que l'hagués forçat més, són grans. El 21 de juny trobem una nova 

reunió, aquesta vegada a Sant Feliu: "Vui se son juntats en St. Feliu lo virrei i lo 

almirante Jennings, inglés, ab lo Grimaldi per a tractar de l'evacuació de Catalunya, 

com a comissaris de sos soberans."  

D'entrades sobre Starhemberg preparant l'evacuació en trobem unes quantes. La 

població és conscient de la fi del període del emperador i Starhemberg no sembla 

ocultar que està immers en les negociacions. Finalment, abandona Barcelona l'estiu 

del 1713 de forma sobtada. El 22 de juny s'havia ratificat el contingut del Conveni 

entre austriacistes i filipistes4. 

És obvi, però, que la rumorologia i les notícies viatjaven de diferent manera en aquell 

moment, motiu pel qual podem trobar diferents versions del mateix esdeveniment 

segons la posició social i el moment on estigués la persona. Castellví, per exemple, 

ens parla de diferent manera de l'evacuació: 

"Algunos han querido decir que la evacuación de Cataluña fue convenida un mes 

antes de la firma del tratado y que se suspendió su publicación hasta establecido el 

día fijo del embarco de la emperatriz en Barcelona a fin que los catalanes no 

tuvieran noticia de estar firmada la evacuación sin estar incluidos sus privilegios, 

para asegurar el embarco de la emperatriz con quietud. Lo cierto es que el embarco 

de la emperatriz se ejecutó en 19 de marzo y en 14 del mismo fue firmado el tratado 

de la evacuación de Cataluña en Utrecht (...)".5 

El Conveni, tal i com demostren les cartes6 que es van intercanviar Antonio Illioni, el 

marqués de Guerchy i el comte Wallis (comissari i comandants de les dues forces), 

és difícilment respectat al principi, fins i tot oposat. Però la inevitabilitat de 

l'evacuació i, sobretot, la ràpida acció de Starhemberg, fan possible que s'acabi 

seguint el Conveni. 

                                                      
3 id. pàg. 76. 
4 ALBAREDA, El cas dels catalans, pàg. 149. 
5 CASTELLVÍ, )arraciones históricas, vol. 3, pàg. 522 
6 Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), pàgs. 320-321. 
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El paper de Starhemberg, però, és molt discutit. Mentre que per a uns va lliurar 

Catalunya als seus enemics, per altres7 es va mantenir el temps suficient com per 

crear la suficient resistència per lluitar contra les tropes borbòniques (una cosa no 

inherentment bona, perquè potser va ser prorrogar allò inevitable). Darrere de les 

crítiques s'amaga també l'acusació als anglesos d'haver impulsat a la rebel·lió als 

catalans i després haver-los abandonat a la seva sort. En aquest cas, és difícil 

deslligar-se del que ja sabem que va passar, i intentar dilucidar qui va prendre la 

millor decisió. En qualsevol cas, van marxar quan els catalans encara volien lluitar.  

En quant a les conseqüències de la guerra, moltes vegades s'han volgut suavitzar, o 

com a mínim no s'han analitzat prou al detall com per a veure els danys. Segons 

Kamen8, la guerra no hauria tingut un gran impacte en la població, produint-se 

només un lleuger estancament en el seu creixement. Evidentment, tot depèn del 

territori. Per exemple, el període més crític (en general) a la península va ser entre 

1708 i 1711, amb males collites i fam afegides a la guerra. Però resulta obvi que a 

Catalunya, posteriorment a aquestes dates, van existir moments molt crítics. I si 

enfoquem el nostre cas particular, veurem que la població si que va patir les 

conseqüències més enllà de la seva reproducció. 

En qualsevol cas, la guerra va afectar més a Barcelona (sobretot en despoblament) 

que al camp, tot i que pobles com Sant Gervasi van "desaparèixer".9 Començant 

pels bombardejos i els setges, és evident que els danys materials van ser molt més 

elevats. Però altres coses, com saquejos o manteniment d'exèrcits, ho van patir igual 

la ciutat que el camp. A Barcelona va existir una inflació dels preus, però va ser 

bastant generalitzada a Catalunya d'altre banda.  

Normalment es considera que en quant als efectes de la guerra, aquesta va afectar 

més a Barcelona (sobretot en despoblament) que al camp. Evidentment, essent 

Barcelona una ciutat clau per controlar la major part del territori que l’envolta, els 

esforços es van centrar allà. Però no s’han de menystenir els efectes negatius a les 

poblacions petites, de les quals moltes vegades els exèrcits sobreviuen i exploten al 

màxim. Tampoc cal que posem especial èmfasi en la destrucció de L’Hospitalet com 

                                                      
7 ALBAREDA, op.cit. pàgs. 149-150. 
8 KAMEN, H. La guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1974, 

pàg. 393. 
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a paradigma del que es va fer en l’entorn rural, car altres poblacions (com Sant Boi 

mateix) van quedar molt més malparades. Altres conseqüències directes, com són 

les monetàries, si que van afectar més directament la ciutat. A Barcelona va existir 

una inflació dels preus, que tot i ser bastant generalitzada a Catalunya d'altre banda, 

va afectar més a aquells llocs més comercials. 

En quant a com es quedà la zona socialment, se suposa que va existir un augment 

del bandolerisme després de la guerra, però no en tenim notícies d'una major 

incidència a la nostra zona que la que ja tenia. Alguns d'aquests bandolers que van 

sorgir després d'acabada la guerra serien partidaris del arxiduc que van voler 

continuar la guerra pel seu compte. Serien miquelets i similars que van decidir 

intentar una guerrilla que no va convèncer ni va obtenir grans resultats. Un bon 

exemple el tenim a Sant Boi10, on també estava instal·lat el intendent Fornaguera, 

que va posar molta força en eliminar-los. A L'Hospitalet, però, no n'hem trobat cap 

referència. 

                                                                                                                                                        
9 Vilar, P. Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. 2, Ed. Curial, Barcelona, 1979. p. 425 
10 CODINA, "Guerrilles i guerrillers a Sant Boi", Guerrilles al Baix Llobregat: els carrasquets del 

segle XVIII, i els carlins i els republicans del segle XIX, Centre d'Estudis del Baix Llobregat, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986, pàgs. 131-236. 
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-3. 2 Transcripció del Conveni: 

 

"Acuerdo y combención écha para la execución del tratado de evaquación de la 

Cataluña y Yslas de Mallorca y Ybiza, acordado en Utrecht el Día Catorze de Marzo 

de este Año, entre los sres. Conde de Kinigsegg, y Marqués de Ceva Grimaldi, 

diputados para este efecto, por los sres. Mariscal Conde de Starhemberg y Duque de 

Populi, comandantes en xeffe de las tropas de una y otra parte; con yntervención de 

los sres. Thomas Swanton y Antonio Wescombe diputados por el sr. Almirante 

Jennings. 

1º La cessasión de Armas empezará en Día primero de Jullio de este pressente Año, 

assí por Mar como por tierra. 

2º Quince Días despues (és a decir) el quince de Jullio, se entregará a Barcelona, y se 

retendrá a Tarragona la Potencia que evaqua, con el distrito competente y 

correspondiente a la subsistencia de las tropas que quedasen: Y en caso de yntervenir 

alguna dificultad sobre la entrega de Barcelona (aunque no se supone) se entregará a 

Tarragona, y se retendrá a Barcelona con el distrito competente y correspondiente, ala 

subsistencia de las tropas que quedasen. 

3º Despues de haverse evaquado una de las dichas Plazas, sea Barcelona o Tarragona, 

se executara lo mismo con las demas segun expressa el tratado. 

4º Se evaquará assimismo las Yslas de Mallorca y Ybiza conforme refiere el tratado. 

5º Por lo que mira ala Arttillería se executará como lo expressa el tratado, nombrando 

comissarios de una y otra parte para su execución: pero, no obstante se podrá hacer 

una compensación de las Piezas, Morteros y ynstrumentos de Guerra, que se hallaran 

en las Plazas y puestos de las montañas, pertenecientes ala Potencia que sale, con 

otras Piezas, Morteros y ynstrumentos de Guerra que se Hallaran en las Plazas 

marítimas, o en cercanías del Mar, pertenecientes a la Potencia que entra para facilitar 

de esta forma el embarco. 

6º Será permitido á todas las Familias y Personas refugiadas en Barcelona (lo demas 
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de Cataluña) y Yslas de Mallorca y Ybiza, de qualquiera nación, exercicio, distinción 

y calidad que sean, el quedarse con toda seguridad en los parages donde al pressente 

se hallan; y á todas y todos los que quisiesen seguir, la Potencia que hace la 

evaquación seles habrá de dar Passaportes competentes para la seguridad de su viage 

(y discurso de éll tanto por Mar como por tierra) siempre y quando hallen comodidad 

de hacerle para Ittalia. 

Nota: en este Articulo no convino el Rey en quanto a las familias Castellanas y 

Valencias y Aragoneses expresando que nunca avia venido ni vendría SSM en esto ni 

tal cosa estaba capitulada en el tratado de Utrecht y mandó se diesse a entender assí al 

Marischal de Staremberg, y que tampoco el sr. Duque de Popoli lo permitiese a quien 

se previno de ello. 

7º Las tropas que éstan baxo las órdenes del Sr. Duque de Populi podrán ponerse en 

marcha siempre que lo juzgue á proposito, para ponerse en possesión de una delas 

Plazas que se Señalare; pero bien entendido que no se han de acercar á Barcelona, ni 

Tarragona, antes del termino señalado y combenido, para dar una de dichas dos 

Plazas. 

8º Todo lo demas se executará y cumplirá con toda buena feé por una  y otra parte, én 

la conformidad que expressa él tratado. 

9º En caso de que los Communes y Brazos de Barcelona y Cataluña, quisiésen diputar 

una ó mas Personas de sus cuerpos se les dará Passaporte, luego que le pidan, para hir 

a verse con el sr. Duque de Populi, y ésto mismo se executará con todas las Personas 

y Familias refugiadas en Cataluña y de las Yslas de Mallorca y Ybiza. 

10º El embarco de las tropas se executará por los parages que el sr Almirante 

Jennings, tubiere á proposito, aunque sea ala vista de las Plazas ocupadas. 

11º Haviendose propuesto al sr. Marques Grimaldi, de que en caso yntervenga alguna 

dificultad, para la entrega de Barcelona, y que también se hallen dificultades, para 

quedarse en ella (ó sus cercanias las tropas remanentes despues del primer embarco) 

puedan ponerse las mismas en Ostalrich y Blanes, con el distrito combeniente asu 

comodidad y subsistencia, y no haviendo combenido dicho sr Marques; se remite el sr 

Mariscal, Conde de Starhemberg, alo que decidiere él sr Duque de Populi mismo, 
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pues declara dicho sr Mariscal no tener otro fin en esto, que la mayor seguridad de sus 

tropas. 

Nota: En este Articulo que esta condizional convino S Mag. por no hallar 

inconveniente en su practica y assi se previno al sr. Duque de Popoli. 

Hecho en Ospitalet al veinte y dos de Junio de Mill settecientos y treze. 

Firmen: El Conde de Kinisegg. Wescombe. T. Swanson. Grimaldi." 
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 -3.3 Actors principals del Conveni: 

 

Una part important del Conveni són aquells que van signar el mateix. No vol dir això 

que estiguem parlant de poder de decisió, ja que són enviats pels seus superiors 

després d'haver-se reunit mesos abans a Utrecht.  

Els enviats, pel que sembla, van ser acollits per la població local, tot i que no hem 

trobat cap evidència de que cap d'ells s’allotgés a L'Hospitalet. Això redueix les 

possibilitats de que el Conveni fos signat a casa d'un particular i ens fa pensar en un 

possible campament militar temporal. 

Entre aquesta gent trobem diferents graduacions militars, sent els de menor 

graduació els enviats anglesos. No ha estat possible identificar-los a tots, però dins 

de les nostres possibilitats hem intentat desentrellar quina era la seva participació en 

la guerra en general i en el Conveni en particular. 

Conde de Kinigsegg :  El seu nom complet era Joseph Lothar Dominik Graf von 

Königsegg-Rothenfels  i va viure entre el 1673 i el 1751. Aquest militar austríac 

durant la guerra va estar destinat sobretot a la zona d'Itàlia i dels Països Baixos (on 

era mariscal de camp) i posteriorment va estar implicat al Tractat de Rastatt. Tot i 

ser militar, estava molt implicat en missions diplomàtiques. Sembla que dins del 

bàndol austriacista, seria ell junt amb Starhemberg qui tindria major pes durant la 

negociació del Conveni. Això si no venia ja donat d'algun altre lloc. 

 

Marqués de Ceva Grimaldi : Tot i que no hem pogut localitzar gaire informació 

d'aquest personatge, tot sembla indicar que es tracta de Marcello Ceva Grimaldi, 

que el 1712 estaria de Comandant de la frontera de Catalunya. També sembla que 

va pertànyer a la Ordre del Toisó d'Or, però per algun motiu que desconeixem va 

renunciar-ne el 172211.  

 

Anthony Wescombe : baronet12, el seu pare era cònsol de Cadis. Va ser comissari 

                                                      
11 PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toyson de Oro, Madrid, 1787, pàg. 472. 

12 BETHAM, The baronetage of England or the history on English Baronets, Londres, 1803 
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general en funcions,  jutge designat en funcions i comissari de les forces a Menorca. 

Finalment va ser General en funcions de les forces fins a la seva mort el 1752. Tots 

aquests càrrecs, sobretot administratius, el designen com la persona perfecta per 

representar l’Almirall Jennings al Conveni.  

 

Guido Wald Rüdiger, comte de Starhemberg , va lluitar en el bàndol austríac tant a 

Espanya com a Itàlia. Les seves victòries el van portar a ser anomenat comandant 

en cap de les tropes austriacistes, i posteriorment a la batalla de Prats del Rei, virrei 

de Catalunya. Starhemberg estava allotjat13 a casa de Joan Colomer, a la Fusina 

(Barcelona), que era la més important fàbrica de pa de la península. Després 

d’haver signat el Conveni, va marxar amb les seves tropes cap a Gènova. De fet, 

sembla que va ser dels primers en sortir, ignorant les peticions de la població. Va 

morir el 1737 a Eslovènia, sent governador. 

 

Duc de Populi, Restaino Cantelmo-Stuart y Brancia : Noble i militar napolità, va 

ser l’encarregat de comandar les tropes borbòniques durant la primera fase del 

setge de Barcelona el 1713. Va ser també anomenat Capità General de Catalunya el 

mateix any, a més de participar al Conveni, pel qual tenia una posició privilegiada. 

Tenim una noticia de la seva residencia durant aquest període a les afores de 

Barcelona, que sembla indicar que tampoc es va allotjar a L’Hospitalet. 

"Después, cerca de la una de la tarda, vingué Peterborough, lo qual havia aportat la 

duquessa de Pòpuli en sa casa, que era aleshores la Torre de Magí Mercader, més 

enllà de Jesús, cerca lo camí real.14" 

Una vegada acabada el conflicte va ser anomenat Conseller de Guerra i Finances 

del Rei d’Espanya i tutor del Príncep d’Astúries. 

 

Thomas Swanton: Capità de la Marina Real Britànica, durant la Guerra de 

Successió va servir sota les ordres de Sir Clowdisley Shovell, Almirall de la flota. Va 

començar a ascendir després del final de la guerra, arribant al càrrec de Comissionat 

de la Marina. La seva poca rellevància militar (enfocat també a temes administratius) 

                                                      
13 AHPB, Geroni Casetas, 25e manual, 1714, 23 de novembre de 1714.  
14 ALBAREDA, JOAQUIM, Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El 

dietari del Convent de Santa Caterina i les Memòries d'Honorat de Pallejà. Eumo Editorial, Vic, 2001, 
pàg. 97. 
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el deixa en la mateixa tessitura que Wescombe, un enviat per actuar en nom del seu 

superior (Jennings altre cop) en un Conveni que sembla tenir poc interès pel bàndol 

anglès. 

 

En resum, tots aquests individus, dels quals no es té constància que s’allotgessin a 

L'Hospitalet, van ser elements administratius més que estratègics, enviats per 

instàncies superiors amb les decisions ja fetes. En definitiva, el Conveni va ser una 

formalitat necessària. 
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 -4. Com afectà la guerra a L'Hospitalet?: 
 

Enfoquem a la nostra població durant el període de guerra i veurem que no va 

passar ni ràpid ni de forma suau. El Conveni només és una petita mostra de tots els 

testimonis que ens han arribat fins a avui dia. Tot i que els períodes més negres els 

trobem justament quan la propera Barcelona ho està passant pitjor, el fet és que 

durant tot el període havien d'existir per força dificultats. Tot i que moltes d'aquestes 

surten reflectides en els llibres de comptes tant del Comú com de la parròquia, els 

testimonis individuals estan més diluïts en la documentació. En moments àlgids de la 

guerra, però, si que en trobem mencions de particulars, que ens fan veure com havia 

de ser el dia a dia en període de guerra. 

Durant el siti de Barcelona de 1713 L'Hospitalet va patir les conseqüències de tenir 

guarnicions a les seves terres, tant a la Marina com a Collblanc15. La casa d’en 

Navarro (a la Marina) va ser especialment fortificada, fet pel qual des de Barcelona 

van optar directament per intentar enderrocar-la16, amb èxit. És només un petit 

exemple de com cases concretes van caure en aquest període. 

Evidentment, la població de L'Hospitalet era la que s'emportava la pitjor part. No 

només pel que feia a tenir les tropes a les seves terres, amb ocupació de les cases 

inclosa. També havien de patir la rapinya i la destrossa de les seves propietats. Al 

Diario del sitio se'ns explica un petit episodi de violència contra els habitants: 

"A la parte de la marina del Hospitalet, cargaron 20 caballos enemigos sobre tres o 

cuatro paisanos que recogían leña; tres fusileros no sólo recobraron a los paisanos y 

a dos pobres mujeres sino que, a cuerpo descubierto, hicieron huir a los 

enemigos.17" 

Aquesta anècdota ens fa pensar en que, si una activitat tan quotidiana com la 

                                                      
15 "Día 28. Levantó el enemigo su campo del Hospitalet y, tomando el mismo rumbo del día 25, quedó 
a la vista de esta plaza en tres cuarteles dividido: ha formado el uno en los parajes del Hospitalet y 
Collblanc, otro en Sarrià, otro dende el mas Guinardó hasta más allá de San Martín, que siendo de una 
línea se cree no pasan de 15 mil hombres". Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), pàgs. 
307-308. 
16 Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), pàg. 363. 
17 op. cit. pàg. 368. 
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recollida de fusta es veia ja afectada, la resta d'activitats que podien necessitar de 

major atenció (especialment la cura dels camps) podria ser encara més entorpida 

per la presència de tropes. 

També trobem que la guerra genera conflictes entre veïns, com el que existeix entre 

Gerònima Oriol i Bartolomeu Planes18. La dona li reclamà unes bregadores que li 

havia deixat, però Bartolomeu diu que ja no les té perquè s'havien perdut quan les 

tropes havien saquejat casa seva (així com la resta de cases i l'església), i que com 

no havia estat culpa seva, no les pensava restituir. És a dir, altre cop trobem que les 

feines quotidianes no es podien desenvolupar amb normalitat, fet que podria haver 

portat a males collites i similars.  

De notícies sobre la proximitat dels exèrcits durant el setge a Barcelona de 1713-

1714 en trobem un parell de molt gràfiques, amb les que podem imaginar el 

moviment de tropes pel territori. Al dietari del Convent de Santa Caterina, per 

exemple,  se'ns parla de l'arribada del exèrcit de Felip V a les rodalies de Barcelona: 

"25 [de juliol]. Esta nit lo exèrcit de Felip 5 ha levantat lo camp de Martorell i d'una 

correguda ha ocupat fins lo mas Guinardó. Cerca de Sants ha tingut alguna 

escaramussa ab uns voluntaris, a on ha perduda alguna gent. Cerca les 8 ha 

començat a jugar l'artilleria. A les 2 de la tarda han anat retirant-se fins cerca de 

Sants a on han plantat lo camp fins el riu Llobregat (...)19" 

Una segona referència20 ens concreta la presència d'aquest exèrcit dins del territori 

de L'Hospitalet:  

"L'exèrcit assetjant, comanat per lo duch de Populi, s'estableix als voltants de 

Barcelona. Confermant-se les noticies que s'havien rebut anteriorment sobre 

l'atançament de l'enemich, lo dia 25 de Juliol de 1713 se'l comença a veure que 

venia por la part del Hospitalet. Comandava'l com quefe superior lo duch de Populi 

y's calculà tot-seguit que'l total de los forces era d'uns 20.000 homes, sens contar los 

que seguidament se li anaren agregant, procedents de França o de Castella. Fins el 

28 no es va veure asl assatjants resolts a emplaçar-se formant cercle, mes en 

aquest dia comença a extendre'l seu camp, dividint-se en tres quarters qui 

                                                      
18 AHCB, Veguer, Verbals, 105, 28-09-1707. 
19 BOFARULL, Història de Catalunya, pàg. 80 
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s'establiren un a l'Hospitalet y Collblanch, altre a Sarrià y Gràcia y un altre al mas 

Guinardó y Sant Martí de Provençals." 

En aquesta última se'ns dóna la informació addicional de la presència del duc de 

Pòpuli als voltants de Barcelona, juntament amb els punts concrets on es van 

establir les tropes. 

Les conseqüències de la guerra són les previsibles: cases desmantellades, 

reconstruccions posteriors que costen grans quantitats de diners (per exemple la del 

hostal de La Bordeta, que ja veurem més endavant), censos que es deixen de pagar 

durant cert temps, i un llarg etcètera. La casa d'Eulàlia de Gelcen, a la Marina, va ser 

danyada a causa d'enfrontaments21 de l'exèrcit. No serà l'únic cas, ja que sabem 

que l'exèrcit no es tallava a l'hora d'agafar la fusta i materials que necessitava de les 

cases que trobava pel camí. Aquests saquejos sistemàtics es produiran per tots els 

voltants de Barcelona22, per robar especialment la fusta de les cases. 

Hi ha un petit detall que, potser pot semblar anecdòtic o totalment el contrari, i és 

que a partir del regnat de Felip V, tota la documentació sembla estar en la seva 

majoria en castellà, sobretot aquella oficial. N'hi ha de documents que, fins i tot, 

comencen en català, són tatxats i recomençats en castellà, com és el cas del llibre 

del Consell. La llengua, però, no serà abandonada pel poble, tal i com demostren 

documents més "familiars" i quotidians com són els inventaris. 

La guerra, però, que impedeix que es continuïn cobrant els censals i misses 

momentàniament a la parròquia, farà que el sempre eficient rector Josep Carreras 

acabi reclamant al finalitzar aquesta tots els pagaments endarrerits (uns amb més 

èxit que d'altres). Tot i així, la destrucció devia afectar també la parròquia, ja que el 

1719 es faran reformes i es pagarà material nou que inclou ferramenta pels balcons, 

panys, finestres i portes, material molt susceptible de ser extret per l'exèrcit. 

Durant els últims anys de la guerra (i de fet, més endavant, no serà un costum 

només de temps de guerra), trobem tot un seguit d'anotacions del vicari de Santa 

Eulàlia, on queden enregistrats desertors d’ambdós bàndols que s'amagaren a 

l'església. Alguns eren de la zona i només volien tornar a casa, altres tot i ser de 

                                                      
21 AHPB, Josep Mas, Manual 1698, 30 de juliol de 1698, extret de GARCIA ESPUCHE, 

pàg.166. 

22 GARCIA ESPUCHE, pàgs. 166-167 
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lluny, aprofiten l'avinentesa i marxen. N'hi ha fins i tot que s'escapen en grup. Però 

totes aquestes fugides acaben de la mateixa manera, amb els soldats entregats al 

seu superior, prèvia promesa (extreta per part del vicari, ja que s'havien acollit a 

l'església) de que no se'ls faria mal ni castigaria de cap manera. Malauradament no 

sabem si es va complir o van ser castigats per desertors. 
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5. Divisió de la societat del moment 

 5. 1 El govern local: el Comú. 

 

Entre tots els documents perduts, els que van desaparèixer en major número segons 

sembla, van ser tots els referents al Comú (recordem que un propi membre d'aquest, 

en Miquel Oliver, ho deixà escrit23). Trobem, no obstant, notícies fragmentades i 

repartides per diferents arxius, que ens aporten informació sobre les principals 

obligacions de la universitat i els seus membres. Dins de la diversa tipologia de 

documentació que ocupa aquest tema, hem de fer una divisió clara.  

Per una banda estaria tota la documentació que està destinada per al Comú, 

procedent normalment de Madrid o Barcelona, i que consisteix en edictes i altres 

lleis que s'han d'aplicar als diferents territoris. Un exemple seria el següent: 

"Edicto General, comprehensivo de todas las reales provisiones y ordenes y de los 

edictos, instrucciones y providencias generales, dadas en este Principado de 

Cataluña, para preservarle y resguardarle de la Peste o Contagio que aflige a la 

Provenza, 1721."24  

Davant d'una situació de pesta, ja no es legislen cadascun dels diferents territoris a 

la seva manera, sino que es busca una solució conjunta. Conscients de la 

importància d'evitar el contagi, disposen a soldats al llarg de tota la Costa i es nega 

l'entrada als vaixells procedents de Marsella i França. L'eviten, però les relacions 

comercials es ressenten i no començaran a funcionar altre cop amb normalitat fins el 

172325. Resumint, es donen directrius a les diferents universitats, les quals han 

quedat al nostre arxiu municipal. Aquest tema, però, enllaça amb el següent, ja que 

el Comú disposa pagar 9 sous per fer cartells sobre el contagi. 

Un altre exemple seran els decrets reials. Degut a la mala situació econòmica, el rei 

                                                      
23 Veure nota 1. 

24 AMLH, Fons municipal segle XVIII, capsa 1.4 
25 VILAR, pàg. 454 
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decidirà perdonar26 tots els deutes que té pendents de pagament del Cadastre a tot 

el Principat, però només fins a finals del 1719. Aquesta cancel·lació de deutes 

només afecta a les que se li deuen a ell, això no inclou la resta de veïns i 

contribuents que podien estar endeutats en una altre lloc. 

D'altre banda, trobem registres propis del Comú, potser el més interessant per 

intentar estudiar l'organització local. Entre aquests podem trobar de diferent tipologia 

també, com els llibres de comptes o les ordinacions de la universitat, que ens donen 

una idea més clara de les seves funcions que les notícies indirectes i puntuals que 

suposen els edictes. 

El llibre de comptes més complet que es conserva,27 comença sent regidors Joseph 

Mestras, Diego Llopis, Anton Gaya i Pau Rius. En aquest s'especifiquen els 

pagaments següents: 

-Es donen seixanta-quatre lliures per la construcció de barraques vora el mar, per 

ordre de Don Joseph Francisco de Alos. A més, a aquestes barraques en els dies 

següents els aporten càrregues d'oli i carbó. Molts dels diners del comú gastats són 

per enviar cartes o per edictes i similars, com per donar els butlletins. En general,  hi 

ha molts diners invertits en les barraques i el seu manteniment. 

- També es paga per afinar la romana (balança) de la carnisseria, que és un bé 

comú. 

- És donen diners per adobar els camins.  

Molts dels diners també són destinats, o més aviat recaudats, per l'exèrcit. No 

només durant la guerra, sino també posteriorment: 

"Lo any 1721 que vingue un sargento de las Guardias espanyolas ab vint soldats per 

discrecio que fou la carta de pago y discrecio tot plegat pagarem dels diners del 

comú: 2,10" 

Aquests últims pagaments estan directament relacionats amb el sistema 

d'intendents28 que es va instaurar durant la guerra. El seu primer deure era 

                                                      
26 AMLH, Capsa 5, 122. 
27 AMLH, Caixa 10.1, Llibre de Notes (1721-1823). 

28 KAMEN, pàg. 417. 
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administrar l'exèrcit, però després van anar ampliant el seu radi d'acció i aviat van 

actuar com autoritat civil, assumint al final el càrrec de corregidor. A la zona del delta 

del Llobregat estava el sots-delegat  Josep Fornaguera, que residia a Sant Boi. Són 

freqüents les missives entre aquest i els jurats de L'Hospitalet, amb reclamacions de 

farratges, llenya o diners pel manteniment del exèrcit, a més de ser el que controlava 

els pagaments del cadastre. 

Tenim una llista (molt més breu que l'anterior) de despeses entre els anys 1719 i 

172029, que ens dóna una idea dels càrrecs que estaven sota el control i despesa 

del Consell. Dels càrrecs anteriors, sabem que el 1718 el mestre i organista és 

Josep Canals, i el 1719 l'hospitaler (que ja surt mencionat a les ordinacions que 

veurem posteriorment) és en Juan Roca. També s'inclouen les despeses originades 

pel cadastre de 1718 i les generades per la milícia, a més de la reconstrucció de 

l'hostal de La Bordeta (del que diuen que s'han emportat "madera, puertas, 

ventanas, ladrillos y tejas"). Altres diners són destinats per arreglar ("ramiendos") la 

"casa del lloch". Degut al conflicte bèl·lic, és bastant probable que aquesta patís 

molts desperfectes, com la resta del poble.  

Amb els diners del Consell es sufraguen també algunes despeses que semblen més 

aviat privades, com pagar al metge Pablo Fuster "por razón de la conduta". Però 

també trobem d'altres que ens demostren que la caritat encara està present a la vila, 

com és el pagament pel transport de "pobres enfermos que passan de escala y se 

han de llevar a hombros al Hospital General de Barcelona". Com veurem després, 

una de les principals despeses serà destinada a aquests "malalts d'escala" de forma 

regular.  

Poc després trobem la notícia de que el 1729 canvien els regidors: Joan Martí, 

Francisco Bofill, Pere Davesa i Antoni Prats i Riera. Hi ha un salt d'anys desigual, 

que no sabem si és per que s'ha perdut documentació al llarg del temps o que 

realment els apunts sobre el Comú eren irregulars i només s'anotaven coses 

puntuals. 

Però no totes les anotacions del Comú són monetàries. El 1731 trobem una que ens 

informa d'un sorteig de joves per anar al exèrcit de sa majestat. En un llistat de nom, 

divideix entre e els que són aptes i els que no, amb tot luxe de detalls sobre els 

                                                      
29 APLH, Caixa Inventaris església-comptes parròquia, etc, Carpeta Rebuts pagaments, mestre 
minyons, hospitaler, etc. 
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motius i amb descripció física inclosa.30D'alguns fins i tot ens posa la seva 

professió. No hem trobat cap referència a que aquest mètode fos utilitzat 

anteriorment, durant la Guerra de Successió. 

Altres despeses de la Universitat són destinades a pagar a grans propietaris, 

sobretot censals o drets d’arrendament. Trobem, per exemple, que paga31 al 

Hospital de la Sta. Creu, al Hospital i Casa de la Covadonga, a Santa Maria del Mar, 

a la Batllia General (per les facultats de tenir hostal, tenda i taverna) i la Comanda de 

St. Joan. A més trobem tot un seguit de particulars que també reben diners per 

censals, pagaments que durant la guerra (sobretot dins els períodes de 1708-1711, 

1716-1721 i 1722-1725, de manera similar al que va passar amb els pagaments de 

la parròquia) no es faran i que després es pagaran grans quantitats per recuperar 

anys anteriors. 

Un altre que rep diners per censals és el rector Anton Carreras, igual que el seu 

successor, Josep Carreras. També reben diners per fer misses per Pau Oliver (mort 

a mitjans del XVI) durant anys, provocant moltes vegades conflictes amb el segon 

rector, que sempre reclamava pagaments que segons el Comú ja s’havien fet. De 

fet, el 1721 hi ha una nova entrada a on Josep Carreras confirmat haver rebut els 

diners endarrerits per la missa del difunt Pau Oliver.  

També trobem pagaments a particulars, com una entrada de 1707, en la que 

Francesca Torrente y de Amargos confessa haver rebut dels jurats de L'Hospitalet 

(Miquel Oliver i Pere Pau Rius) 160 lliures en concepte d'un censal. El 1710 torna a 

rebre diners, dues vegades, pel censal. I els següents anys (1711, 1712, 1715 i 

1716) en torna a rebre, fins el 1721 que el censal finalitza. Hi ha moltes entrades 

sobre el dit censal, ja que aquesta senyora era una de les grans propietàries32 de 

terra del poble. 

Ens trobem posteriorment amb un document33 de 1733, una altre llista de les 

despeses anuals de la universitat, que podem veure que coincideixen bastant en 

                                                      
30 Capsa 11.12, existeix també una altre llista del 1733. 

31 AMLH, Capsa 10.7, Censals. Pagaments 1713-1838. 

32 MASSANA, L'Hospitalet a l'inici del s. XVIII, pàg. 64. 

33 APLH, Caixa Diversos en mal estat, Carpeta Diversos-església-comunitat-batllia-segle XVIII. 
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quant als càrrecs que estan sota el control del Consell. En aquesta trobem diners 

per al mossèn per unes misses a Pau Oliver (encara), al mestre, al hospitaler i 

campaner (no deixa de ser curiós que s'encarregui la mateixa persona) i al que 

s'encarrega del rellotge. També n'hi han de destinats per despeses específiques, 

com pagar el cens del hostal, netejar les comunes de la ciutadella, els originats per 

acomodar cavalleries i donar farratge. Hi ha un detall curiós entre les despeses, i 

són els diners destinats a una capa que, segons especifica a la llista, "de tiempo 

antiquisimo da la Universidad a cada uno de los Regidores".  

Es difícil seguir la pista al Consell degut a la destrucció de la majoria dels seus 

documents. Així doncs és complicat fer una seqüència completa de qui va ocupar 

quin càrrec i durant quants anys. Ens trobem normalment amb notícies solitàries, 

com el nomenament el 1724 per part del Comú de l'apotecari Jaume Horta com a 

clavari, però sense saber quins són els que decideixen que compleix els requisits 

per ocupar aquesta posició. 

Complementàries a la informació que ens proporciones aquestes llistes de 

despeses, trobem també les ordinacions del 170934 i del 171135 que abans hem 

mencionat. A aquestes, i amb petites però significatives diferències, s'especifiquen 

les funcions de la universitat i qui les ha de portar a terme:  

"Decret ab lo qual se concedeix per lo sr Veguer a la universitat de L'Hospitalet 

diferents estatuts a modo de ordinacions. (Any 1709, 21 de març) 

Los jurats y universitat del Hospitalet per la major direccio y acertada conducta en lo 

regimen y administracio y govern politich e economich de dita universitat per vo y 

consuetud molt antichs tenen observats certs estatuts o ordinacions los quals son de 

tenor següent: 

Primo que los jurats de dita universitat sempre que sels offerira havia de tractar 

alguna dependencia concernint al servei, administracio y govern politich de dita 

universitat tinguen facultat de juntar lo concell de dita univ ab interessencia del 

sagramental de dita universitat. 

Item que en lo concell de dita universitat deguen entrevenir y compondrer aquell 

                                                      
34 AHCB, Veguer, Sententiarum, I-183, fol. 22. 
35 AHCB, Veguer, Sententiarum, I-184, fol. 91. 
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dotze homens tots propietaris y caps de familia de dit terme (en lo qual per ningun 

modo puguen entrevenir masovers) a saber es los dos jurats actuals, los dos que foren 

en lo any inmediat antecedent, lo clavari, lo mostazaaf y sis altres proprietaris de dit 

terme, los quals junts o la major part de aquells tinguen facultat de resoldrer y 

determinar las dependencias de dita universitat. 

Item que en lo tercer die o festa de pascua, o en altre qualsevol proxim vinent, sien dit 

die o festa sera impedit dits jurats y demes persones de consell, congregats en la 

forma sobre expressada, fasen nominacio de una persona de las que componen dit 

concell per lo offici de jurat en cap, la qual nominacio se degue precissament fer de 

persona que sie domino y cap de casa que pague lo tall major de dit terme de forma 

que no pugue ferse dita nominació de altre persona per algun modo, haventli persona 

abil y ydonea de casa que pague dit tall major, si sols en de effecte de aquella la qual 

a les ores se degue semblantment precisament fer de persona, que sia cap de casa que 

pague lo tall segon y en defecte de aquestes, de casa que pague lo tall tercer y aixi de 

les demas. 

Item que per dits jurats y demes persones del consell congregats en la forma sobredita 

en dit die tercer o festa de la pascua se fasse nominacio de altre persona de las que 

componen dit concell per lo offici de jurat segon. 

Item que per dits jurats y consell en la forma sobre expressada en dit die de la tercera 

festa de pascua se fasse nominacio de altre persona de dit concell per lo offici de 

clavari de dita universitat. 

Item que en lo mateix die y en la mateixa forma per dit concell se fassa nominació de 

altre persona de aquelles que componen aquell per lo offici de mostazaf. 

Item que en lo mateix die y en la mateixa forma sobre expressada o en altre qualsevol 

se esdevindra faltar alguna de les persones que componen dit concell ara sie per mort, 

per llarga absencia, com altrement per dits jurats y concell se fasse nominacio de altre 

persona que sie proprietari y cap de familia de dit terme, la qual se degue precisament 

fer en lo modo y forma sobre expressat en la nominacio de jurat en cap. 

Item que les persones elegides y nomenades per dits officis de jurats, clavari y 

mostazaf, en lo diumenge proxim vinent del die que seran nomenats deguen prestar lo 
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solit jurament en ma y poder del rector de dita parroquia, comensant de aquell die en 

avant a exercir sos respectiu officis a que eran estats elegits. 

Item que de dos en dos anys en dit die de festa tercera de pascua per dits jurats y 

demes persones de concell congregats en la sobredita forma se fasse nominacio de 

altre proprietari de dit terme per lo offici de sagramental, lo qual degue prestar lo 

solid jurament en ma y poder del canonge sagramental segons stil. 

Item que ningun debitor de dita universitat pugue esser elegit per dits officis, ni 

menos entrevenir en el concell de dita universitat, si ja no es que totes les persones de 

dit concell consentien y vinguen be a fer dita nominacio, de manera que a haverhi 

contradiccio de una sola persona de dit concell la nominacio feta de dit debitor sie 

nulla y de ningun valor. 

E com dits jurats y universitat desitgen permaneixer y observar dites ordinacions per 

esser aquelles molt rahonables y proporcionades per lo mes acertat regimen y 

administracio de dita universitat, de que offereixen a VM cabal informacio (la qual 

suplican esser rebuda): Pertant y altrament a VM suplican se digne a aprobar y 

confirmar les sobre expressades ordinacions y interposant en aquelles sa auctoritat y 

decret, a effecte de que com a lleis inperpetu duradores y donants forma a la 

administracio y govern de dita univ se deguen inviolablement observar y per dit 

effecte sa present remesa al mag prior de la sua cort que sobre la suplica degudament 

provehesca justicia ministerial omni modo mellori officio." 

Després de la redacció d'aquestes ordinacions, s'interroga a Gabriel Femadas de 

Cornellà sobre el contingut d'aquestes i diu que les troba molt "rahonables y 

proporcionats" i que són igual que són de "semblant conducta de altres universitat a 

la dita circumvehinas".  Un altre testimoni, Lluís Fontanills, troba que no són en 

ninguna manera impropis i hi està conforme amb ells. Després d'això, Arau les 

confirma. El que surt mencionat al principi, compareixent davant del notari per donar 

fe de les ordinacions, és en Miquel Oliver de la Torre, un dels grans propietaris del 

terme. 

En aquestes ordinacions del 1709 es fa una piràmide social en la que per sobre de 

la resta destaquen els propietaris i caps de casa del tall major, entre els quals s'han 

d'escollir 12. No es dóna opció a que participin altres homes de la vila (com per 
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exemple els masovers), i fins i tot s'especifiquen motius pels quals algú no podria 

formar part del Consell, tal és el cas d'aquells que en siguin deutors (amb l'excepció 

d'un consens absolut per part dels jurats). Les eleccions dels jurats es fan a través 

de "nominacions", mètode que atorga poder absolut als jurats, ni tan sols cal que 

existeixi un consens general excepte en el cas anteriorment mencionat. Els càrrecs 

que depenen de la universitat (clavari, mostassaf i sagramental) també s'escullen 

d'aquesta manera, sense que s'hagi de complir uns requisits específics. Una vegada 

escollits, els jurats havien de dit jurament davant del rector de la parròquia.  

En definitiva, la regulació que s'extreu d'aquestes ordinacions no és més que una 

organització del propi consell, sense especificar les seves funcions i centrant-se en 

una especificació sobre qui havia d'ostentar el poder a la vila. 

Comparem ara amb les ordinacions de només dos anys després, el 1711, que com 

es pot comprovar a primera vista són més elaborades i introdueixen canvis que 

comporten una major representació de la societat del moment. Aquestes, però, per 

desgràcia tenen la primera part bastant tocada pels efectes dels cucs i el temps, 

motiu pel qual hi han diversos buits (tot i que no excessivament rellevants). 

 

"Die quarta mensis Aprilis anno nativitate domini millessimo septengessimo 

undecimo, Barcelona. 

Atenent i considerant que per part dels honorables jurats del lloch i terme de Santa 

Eulalia de Provençana alias del Hospitalet, bisbat i vegueria estreta de la present 

ciutat, seria estat presentat al noble don Anton Gil de Frederich, veguer de la present 

ciutat de Barna, e a son Mestre Prior, una suplica junt amb un paper contenint en si 

unes ordinacions o capitols en los quals desitjarian prendre forma en lo canonic y 

govern de dita universitat. Per lo qual feta suplica han dit senyor veguer se dignas a 

juntar of(...) lo concell ordinari de dita universitat y terme en (...) la del mestre Jaume 

Arau en drets Dr Lloct de (...) cert y son assessor, per a ahorrar gastos a dita 

universitat y que alli conferits en atentio dels aplicat se llegu(...) persones que 

componen lo concell ordinari de dita universitat y terme los dits capitols, o 

ordinations,  y que sobre (...) y quiscu de ells contengut deliberassen si aquells (...) en 

observansa per lo bon regim y en govern (...) universitat y terme, allo que las 
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apareixeria mes (...) per lo bon regimen de dita universitat en atencio (...) suplicatio 

dit noble veguer cometé dita incumbencia (...) mag Jaume Arau Lloct de Prior de la 

sua cort (...) assessor lo qual enforssa de dita comissio lo dia present a la matinada 

enforssa de carta per ell despatxada a Joan Millas sacramental de dita universitat 

contenint aquella que manas als individus que componen lo consell ordinari de dita 

universitat y terme que lo dia present a les dos hores de la tarde fossen aquells en sa 

casa a efecte de celebrar un concell que per lo be y uilitat de dita universitat y terme 

se havia de celebrar, com en efecte en forssa de dita carta y orde lo dia present a les 

dos hores de la tarde convocat y congregat lo concell ordinari de dita universitat y 

terme de santa eulalia de Provensana alias del Hospitalet en la casa del dit mag Jaume 

Arau lloct de Prior y assessor sobre anomenat que la te situada en la present ciutat en 

lo carrer vulgarment dit de la municio vella, amb efecte de prendre forma y 

deliberació sobre lo dalt expressat en lo qual concell entrevingueren y foren pressents 

las personas avall escritas y següents: 

Los honorables Joan Millas sacramental de dita universitat y terme 

Josep Duran 

y Jaume Rafols, jurats de la mateixa universitat 

Miquel Oliver 

Joseph Hugo 

Joseph Mestres 

Pere Davesa 

Pere Pau Rius 

y Pere Mestre, tots pagesos y del concell ordinari de dita universitat y terme del 

Hospitalet, essent estos la major part dels que componen lo dit concell ordinari de dita 

universitat y terme, y mes de les dos parts haguda raho dels absents morts y impedits 

tenint y celebrant concell tots los sobreanomenats, tot a la dita universitat representant 

fou proposat per lo honorable Joseph Duran, jurat en orde primer de dita universitat y 

terme del Hospitalet. Se trobava sety forma en lo economich y govern que tindrian 
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abe, que uns capitols o ordinations, que per lo bon regimen y govern de dita 

universitat se havian formats, se posassen aquells y quiscu d'aquells en observanssa, y 

que en cas lo concell resolgues esser aquells convenients per lo be y utilitat de dita 

universitat que se suplicas al dit noble senyor veguer que baix dits capitols y 

deliberacio fahedora per major validitat de aquells y aquella interposa sa autoritat y 

decret y que per dit efecte fossen gastats de diners del comu de dita universitat tot alló 

que le oferis tant per lo present despaig com per qualsevol altres que se haguessen ja 

obtinguts per dita universitat y demes dependens y emergents del present despaig 

llegits per lo notari avall escrit los dits capitols o ordinations y que lo sobre dit concell 

fo fahedor o be allo que los aparegues mes convenient y encontinent de feta dita 

preposicio foren llegits per lo notari avall escrit los capitols o ordinations baix escrits i 

següents: 

1. Primo que se haja de fer la ensiculació de quinse persones, ço es quatre en orde de 

jurat major y onse en orde de jurat menor ab tal que los quatre de jurat major en cas 

no se haje del tall major haja de ser del tall sego, sino del terser y sino del quart y que 

lo tal que sera aixi insiculat sino voldra pagar  lo tall quart haja de renunciar y pagar 

lo tall que vuy paga per raho de sos bens, ab tal empero que (...) de ditas personas que 

sera insiculada, o se haja de ins(...) no exercesca lo offici de hostaler, taverner, triquet 

(...) nicer, ni altre offici sordido, odios o vil, y en cas exerciry el offici sia inhabil y 

tret de la bolssa ahont se ni insacula de altre en son lloch. 

2. Item que tant lo jurat en cap com en orde menor hajan de purgar dos anys. 

3. Item que ningu puga concorrer en ningun carrech que dega a la vila. 

4. Item que se ha de extraure jurats la ultima festa de pasqua de resurrectio conforme 

se ha estilat los demes anys. 

5. Item que hajan de jurar lo diumenge de Pasquetas. 

6. Item que los jurats hajan de fer fer y entregar las capas antes de jurar los jurats de 

nou extrets. 

7. Item que los jurats y sacramental sien franchs de talls y tatxes y de soldats per raho 

del treball que tenen. 



El Conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII / Clara Álvarez Jáuregui (2010) 

 

31 

 

8. Item que se haja de fer nominacio del clavari, cardensser y ohidor de comptes. 

9. Item que los srs jurats y clavari no pugan gastar de emoluments sino fins a cent 

lliures, ço es per pobres de escala, hospitaler y demes gastos ordinaris. 

10. Item que lo clavari haja de donar dos fianses idoneas y que sia pagat de sos 

treballs a coneguda del consell. 

11. Item que si se oferira alguns gastos a demes de las cent lliuras quant sie per servey 

del Rey nostre senyor que Deu guardi, degan adjuntar concell los senyors jurats y 

donarne part als elets se anomenaran. 

12. Item que dit clavari quant se offereica fer talls haja de cobrar dits talls ab 

assistencia del sacramental y de tot haja de donar compte lo diumenge de Pasquetas, y 

que quant se perda per omissio de dit clavari, ho haja de pagar de bens seus lo mateix 

dia, donar a compte, menos lo de la palla. 

13. Item que si en lo espay del any se mor ningun del concell se haja de fer nominatio 

antes de extraure jurats. 

14. Item que de las quinse personas del concell anomenadas no sen puga escusar de 

exercir lo carrech de sacramental en cas sia per tal anomenat.  

15. Item que se hajan de anomenar elets ço es dos dels senyors de les proprietats de 

dita universitat y lo jurat en cap y altre del concell se trobara. 

16. Item que tots anys se hajan de arrendar los fems fora el ramat de dita universitat y 

que quant se perdia per omissio dels jurats, que los jurats ho hajan de pagar de sos 

bens, ab tal que hi vingan be los senyors de las proprietats. 

17. Item que los emoluments de dita universitat se hajan de disposar en la taula o 

banch de la ciutat de Bcn y escrits als elets se anomenaran ab aquella forma se estila 

fer a concepto las cent lliuras atras mencionadas. 

18. Item que nos puga tenir ningun conceller sens ferme llurada ab asistencia del 

notari. 

19. Item que totes les lluicions dels censals que fa dita universitat sian pagats per 
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partida de taula o banch. 

20. Item que ninguna persona de concell que pledeja ab la universitat no puga 

concorrer en ningun carrech ni entrar a concell. 

21. Item que quant no haje persones de les que tenen casa sua en lo poble per 

ensicular en dit concell pugan concorrer masovers que sian casats ab fillas de dita 

universitat y que tingan propis en dit terme. 

22. Item que los jurats pugan empenyorar qualsevol arrendador ab assistencia de 

sagramental en vertut dels abbas fetas per dits arrendadors. 

23. Item que inmediatament si en cas que muira un jurat o altre (...) sen vaja fora 

terme se haja de extraure de altre (...) 

24. Item que los elets se pugan mudar de tres en tres anys y cada any hajan de fer 

relatio al concell de dita universitat del que hauran pagat per compte de dita 

universitat, tant per pencions de censals com per lluicions dels preus de aquells. 

E oida per lo dit concell la sobredita propositio feta per dit Joseph Duran ab voluntat y 

parer de dit Jaume Rafols son company, y despres de ser citats llegits los sobredits 

vent y quatre capitols sobre expressats havent premeditat lo dit concell, y los 

individuos de aquell sobre anomenats que lo continuant en los sobredits capitols o 

ordinacions tots y quiscu de aquell se divigian al bon regimen y govern de dita 

universitat en continent los dits Joan Millas sacramental, predit Miquel Oliverm 

Joseph Hugo, Joseph Mestres, Pere Davesa, Pere Pau Rius y Pere Mestre, tots 

unanimes y conformes  nemine discrepantes, foren de vot y parer y se delibera que 

altres aquells redundaran al benefici publich de dita universitat se fes y de la manera 

que era citat proposat y que se observassen ad unguem los dits vint y quatre capitols a 

ells llegits o ordinacions y de la manera que en ells en quiscu de aquells esta 

contengut y expressat y que se gastas de diners del comu de dita universitat tot allo 

que fos necessari per la present despaig, com y tambe per qualsevols altres actes o 

papers obtinguts per lo efecte sobredit y altres dependents y emergents que se 

haguessen de meneter de dira universitat. De quibus et quo fuerunt acta est. 

Teste sunt Michael Llorell et Paulus Bores notarius. 
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Regii et consilii eius Barna ac Isidrus Roig. 

Scriptor qui in hy et fob voluntat y parer del sobredit Jaume Rafols que en atentio que 

la universitat." 

En general, presenta nombrosos canvis (alguns dels quals han de ser per força 

reflex dels propis canvis de la societat) i ampliacions a alguns dels punts que ja 

sortien a les ordinacions del 1709.  

És el cas, per exemple, dels debitors que no poden accedir a cap càrrec, aquesta 

vegada ni que existeixi consens. S'amplia també, però, a aquells que pledegin contra 

la universitat, deixant-los al marge de qualsevol càrrec. Les nominacions només es 

mantenen per tal d'escollir el clavari i l'oïdor de comptes (i el mostassaf desapareix), 

però els jurats (el número dels quals s'ha ampliat a 15) s'escullen a través 

d'insaculació.  

Aquest nou mètode, que en principi hauria de ser més igualitari, va acompanyat 

d'altres canvis que sí comporten una evolució real al Consell. Per exemple, la 

insaculació es fa en ordre de tall, cosa que vol dir que si no hi hagués prou candidats 

del tall major (propietaris) es podria anar baixant l'escala. En aquest cas també hi 

poden optar a la insaculació aquells masovers (que quedaven descartats a les 

ordinacions del 1709) casats amb filles de propietaris. El càrrec de jurat sembla tenir 

més rellevància també, ja que es remarca la seva temporalitat (3 anys), la 

importància d'escollir ràpid un de nou si algú mor i l'obligatorietat de fer relació de les 

despeses que han fet durant el seu càrrec. Fins i tot el jurament davant del rector es 

canvia per un jurament davant notari, fet que denota més oficialitat. Continuen 

existint també prohibicions pel que fa a qui ha d'ocupar el càrrec de jurat, deixant 

fora a aquells que exerceixen certs oficis com el de hostaler, taverner o triqueter. No 

deixa de ser curiosa aquesta restricció si tenim en compte el fet de que el propi 

Comú es nodria de forma substanciosa a través dels impostos derivats d'aquests 

oficis (fins al punt que un dels antics jurats serà propietari de l'hostal de Collblanc) 

que, a més a més, consideren sòrdid i deshonest. 

A més a més, a aquestes ordinacions s'afegeixen nous elements d'organització i 

regulació dels bens del Comú. Els diners recaptats, per exemple, s'han de disposar 

a la Taula o Banc de Barcelona, i totes les lluïcions de censals s'han de fer a través 

d'aquest. La recaptació és un punt important de les funcions del Comú, per això es 

disposa que el clavari cobri els talls acompanyat dels sagramental (càrrec del qual 
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ningú es pot excusar si és escollit per aquest menester). El sagramental també pot 

servir d’assistència davant dels empenyoraments que qualsevol que fos jurat podia 

fer a un arrendador. La importància de l'economia del lloc els portarà a posar un límit 

de despeses (marcat en 100 lliures) que es poden utilitzar per "gastos ordinaris", que 

inclouen en aquest cas als pobres d'escala i al hospitaler, i que probablement són 

els que trobem reflectits en els llibres de comptes. Existeix una excepció, però, en el 

cas de que s'hagin de posar més diners per exigència del Rei, assegurant així que 

les despeses quotidianes no quedin desateses. 

El càrrec de jurat, però, comportava una sèrie de privilegis apart de l'inherent 

autoritat. Potser el que més els beneficia és el de no haver de pagar taxes ni talls de 

cap mena, juntament amb el de no haver de presentar-se com a soldat. La part 

curiosa d'aquests privilegis la trobem en una capa (que també ens apareixerà als 

llibres de comptes) que es donava als jurats, motiu pel qual un jurat que abandona el 

seu càrrec ha de manar fer una de nova pel jurat que ha d'entrar nou. Devia existir 

algun tipus de conflicte en aquest punt si el consideraren prou important per 

incloure'l dins de les ordinacions. 

En un altre punt i apart, trobem el Cadastre, que gestiona en part el Comú però que 

reben ordres directes de Madrid a través del esmentat Fornaguera. No deixa de ser 

un punt de constants conflictes el tenir un nou impost, motiu pel qual es pressionarà 

per la seva correcta recaudació. 

Però el cadastre és falsejat sistemàticament, i ho sap tothom, motiu pel qual es 

demana un repàs del mateix. Així, el 1723 trobem una "Instrucción, etc, para la 

verdadera justificación de las Personas havitantes de los Pueblos que abaxo se 

diran36; como de lo que pagaron en los años 1721-1722 por razón de la 

Contribución del Real Catastro (...)37", on es parla de "mala fe y falta de verdad", 

motiu pel qual s'ha de reunir a tots els veins i tornar a mirar casa per casa quanta 

gent hi viu i quant van pagar la última vegada, amb un 25-30% de recàrrec. 

Una part de la població estava exempta de pagar el cadastre. Part d'aquests n'eren 

privilegiats, com l'església o els nobles, i la resta n'eren gent sense gaires recursos, 

com poden ser les vídues, els homes majors de 60 i els menors de 14. Els edificis 

d'ús públic no pagaven cadastre tampoc, motiu pel qual no surten registrats en la 

                                                      
36 No consten al document. 
37 AMLH, Capsa 5, 67. 
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documentació negant-nos informació que podria ser molt útil. 
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 5.2 Els pagesos i menestrals:  

 

A l'arxiu parroquial de Santa Eulàlia de Mérida38 es conserven inventaris dels bens 

de molts dels habitants del període del nostre interès. En ells es fa un recompte de 

les possessions dels morts, normalment amb la idea de saldar deutes que han 

deixat pendents o per saber què correspon a la vídua. De tots els inventaris 

supervivents, hem escollit dos períodes en concret, del 1690 al 1699 (dels quals n'hi 

ha 21) i del 1700 al 1730 (amb 43 inventaris). Amb ells esperem poder entendre una 

mica millor la vida quotidiana de la gent de l'època, analitzant els estris que més 

utilitzaven i com s'estructuraven les seves cases. Ens interessa especialment el 

segon període (1700-1730), per emmarcar aquests anys els fets de la Guerra de 

Successió en el seu moment més cru. Hem agafat, però, també la dècada anterior 

per creure que certes tendències podien tenir continuïtat en el període següent, i ser 

així important per una comprensió completa del tema d'estudi. 

 La particularitat d'aquests documents s’origina també en la seva supervivència a 

guerres posteriors, que van destruir una gran quantitat de papers útils per la nostra 

investigació. Els inventaris de finals del segle XVII (això és, els de la última dècada 

sobretot) van patir molt més cruelment els efectes de la guerra. És molt evident al 

observar els documents que algú va intentar destruir-los amb la resta dels ja 

perduts: estripats, cremats i fins i tot mullats i amb la tinta esvaïda, juntament amb 

un estat pèssim de conservació, han fet que moltes vegades sigui difícil discernir el 

seu contingut. D'alguns, fins i tot, només es conserven fragments, no només perquè 

falti mitja quartilla, sino perquè l'escrivà es va quedar literalment a mitges39. Això fa 

que les dades d'aquesta dècada en concret les prenem amb més cautela. Voldríem 

saber si hi ha un canvi en els 40 anys analitzats  de tipologia d'habitatge o estris 

emprats, però per poder fer un estudi comparatiu utilitzarem només aquells 

                                                      
38 Voldria remarcar que les properes referències als inventaris manquen incompletes degut a la falta 
d'organització arxivística del dit fons documental. Qualsevol que vulgui consultar algun dels 
documents de l'Arxiu parroquial els haurà de revisar d'un en un. 

39 Trobem per exemple el de Joan Font Lladosa, el 1698, que diu que "dit inventari no ses pogut 
prendre dins los dies dona lo dret per causa que los demes mobles y robes de dit defunt per causa de la 
guerra i siti de Bcn encara no ho haviem tornat de Bcn per haver-ho recollit en dita ciutat per causa nos 
perdasen". Altres, com el de Caterina i Bartomeu Roqueta, només estan incomplets, sense cap causa 
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inventaris complets dels que disposem. Els inventaris de finals del segle XVII són 

d'alguna manera més caòtics, incomplets i manca molta informació que considerem 

important. 

Això no vol dir que els 30 primers anys del segle XVIII s'emportessin la millor part o 

siguin molt més complerts. Tot i que molts estan millor conservats, també es poden 

deduir les petjades del pas del temps en ells, que no ha estat precisament amable, i 

fins tot en alguns casos es deixen sense acabar per culpa de la guerra. Aquest és el 

cas, per exemple, del de Isidro Cardús, al final del qual consta que "no se pogué 

cloure per causa del exercit francès que arriba a sitiar Barcelona i tot fou saquejat 

fins a les coses de la iglesia i fou als primers d'abril del any 1706". De fet, el reduït 

número dels dits inventaris fa pensar que potser més d'un va sucumbir a les flames 

completament. També és evident que no tothom demanava un inventari dels bens 

dels seus familiars, les condicions normalment impliquen o bé quantiosos bens o, al 

contrari, quantiosos deutes que es volen pagar amb els objectes que deixen. 

Tot i que els inventaris en general segueixen un mateix patró, podem trobar petites 

diferències entre uns i altres, moltes vegades generats per la persona que pren nota 

i que posa els seus propis criteris. Trobem, però, certs elements comuns que 

passem a detallar: 

- Tots especifiquen qui mana fer l'inventari (normalment la vídua o vidu, o algun fill o 

parent proper). Això ens fa pensar que probablement només una petita part dels 

testaments inclouen inventari, en casos de conflictes materials o deutes. 

- Normalment actua de notari el vicari de Provençana, excepcionalment el d'alguna 

altre parròquia propera, i testimonis del mateix lloc. Són poc freqüents, però també hi 

ha casos de pagesos d'altres viles instal·lats a L'Hospitalet, els inventaris dels quals 

inclouen sobretot propietats de l'altre vila. 

- En alguns casos s'inclou el preu dels objectes (sobretot si han quedat molts 

deutes), però en la majoria s'enumeren simplement. 

- Moltes vegades s'especifica de qui és la casa (normalment és llogada, però 

s'especifica només en 4 casos de cada període) i on està situada, cosa que ens 

dóna una geografia aproximada del poble. 

- Es fa una divisió de la casa en cambres, començants per l'entrada. Normalment, 

                                                                                                                                                        
concreta. 
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quan es parla de la localització de la casa, també s'especifica si aquesta compta 

amb "sortides". Després, es fa un recorregut cambra per cambra. Addicionalment, 

s'informa si existeixen altres terres, annexes o no. 

- Moltes vegades s'especifiquen quins bens són de la dona i quins són de l'home 

(aportats per ella en el moment del casament, normalment una caixa amb roba). 

- A diferència d'altre tipologia de documentació, on elements com els animals o 

menjar i altres consumibles no apareixen per la seva "temporalitat", als inventaris 

consten tots aquests elements. 

- La majoria dels objectes estan "usats" o "molt usats", molt rarament s'especifica 

que una peça de roba o una eina és nova. A vegades s'arriba a dir que algun objecte 

és "molt dolent", cosa que evidencia la pobresa de la persona de la que es fa 

l'inventari. 

- Tot i que hi ha habitacions més aviat específiques per l'emmagatzematge, 

qualsevol lloc és bo per guardar aquells sacs de farina o mànecs de cànem que 

sobren. És usual trobar objectes que haurien d'estar a un lloc en un altre, trobant-

nos a vegades veritables cases-magatzem. Ens dóna la impressió d'aquesta manera 

que la casa és més aviat un lloc de feina i poc descans (llits i màrfegues es poden 

trobar en qualsevol espai), no es fa massa vida dins la casa. Excepcionalment 

trobem alguna habitació dedicada a rebre a gent o similar funció, sempre en les 

cases més riques. 

Però qui era aquesta gent i a què es dedicava? Normalment, després del nom del 

difunt, s'inclou la professió, cosa que ens dóna un indicatiu de com els seus objectes 

estan relacionats amb la seva dedicació diària i quants d'ells són a l'inventari només 

per aquesta professió. Entre aquestes professions destaca sobre totes la de pagès 

amb un total de 28 mencions, tot i que altres com “treballador de la parròquia” (amb 

5 casos) semblen ser molt similars degut al instrumental que guarden a casa. Una 

altre feina bastant similar seria la de masover, que consta només dues vegades i 

sempre en el període de 1700-1730. La resta de professions, però, han anat perdent 

amb els segles la seva relació amb el camp. Potser la única que es manté seria la 

de carreter, però el transport també ha anat variant els seus usos. De les més ben 

posicionades és la professió de mestre cirurgià, cosa que es reflexa perfectament en 

la composició de la casa i els petits luxes que podem trobar en ella. 
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Després existeixen inventaris completament irregulars i fragmentaris. Aquest és el 

cas del de 1690 de Lluis Planes, alies Pelegrí, que es limita a enumerar la casa i 

terres que té (era inclosa), sense entrar a especificar els objectes i eines que 

s'inclouen. També hi ha d'altres que només fan llista dels bens de la vídua, que 

normalment es redueixen a roba i poc més40. 

Estris de cuina: 

La cuina, la més universal de totes les cambres, només falta en aquells inventaris en 

els que només es lloga una habitació. La gran majoria semblen tenir la mateixa 

estructura, fins i tot sembla que totes tenen un tamany raonablement gran, si tenim 

en compte la gran quantitat de sacs i eines que hi consten. També és força comú 

trobar-ne taules, cadires i bancs, sent probablement aquesta cambra l'eix de la vida 

casolana. 

Els estris en si són molts i diversos, tot  i que en una bona cuina sempre acabem 

trobant els mateixos elements. Els materials també són sempre els mateixos, l'aram 

domina per sobre de la resta, el ferro s'utilitza per alguna olla o graella i la fusta de 

forma marginal per alguna cullera. En general, la pobresa de la casa depèn més del 

número d'estris que de cap altre cosa. Aquests estan sempre usats i són ben poques 

les vegades que s'especifica que hi ha algun de nou. 

Hi ha uns pocs estris que, amb el temps, hem anat perdent el seu ús. Un exemple 

ben clar són les pasteres, trobades en un gran número de cases: 28 de  43 

inventaris al període de 1700-1730, i 12 de 21 al període de 1690-1699. Tot i que 

existia la possibilitat de comprar el pa als hostals (on a més a més sembla que era 

de més bona qualitat, ja que el Comú regulava la venda de pa blanc), el consum 

diari era de més probable fabricació casolana. Els cereals i llegums emmagatzemats 

així ho semblen afirmar, sent el pa mestall el més comú en aquesta època. 

Estris del camp: 

És prou evident que l'agricultura era la base de l'economia de L'Hospitalet, motiu pel 

qual la majoria dels estris que trobem estan relacionats amb el camp. Als dos 

períodes estudiats, el 50% dels inventaris són de pagesos, tot i que molts dels que 

                                                      
40 Aquest és el cas de Geltrudis Castella, el 1729. 
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no especifiquen41 la seva professió posseeixen una gran quantitat d’eines agrícoles 

que fan pensar que també ho són. També hem de tenir en compte a les vídues, 

moltes vegades hereves d'estris dels seus difunts marits, i que probablement també 

feien ús d'algunes d'aquestes eines, encara que fos només a nivell de subsistència. 

Les eines en concret són d'una especifitat asombrosa, n'hi ha una per cada funció 

del camp, perdudes la gran majoria d'elles en el temps.  

Altres professions que trobem, interessantíssimes en aquest context, són la de 

mestre cirurgià, espardenyer, sastre, carreter i flequer. Totes aquestes compten amb 

les seves pròpies eines, des de l'instrumental mèdic del cirurgià a les tisores 

especials del sastre42. Fins i tot alguns semblen comptar amb un espai propi de 

treball a la mateixa casa, tallers o botigues43 que destaquen entre la resta 

d'inventaris. 

Entre les eines principals del camp trobem el motor de les arades del moment, els 

bous. Segons sembla, la majoria dels que tenien bous (la meitat dels que fan 

inventari) eren vells i mal alimentats. En pocs casos es diu que el bou per arar és 

jove i fort. D'altra banda, trobem algun cas de brau fet per criar, juntament amb 

vaques i vedells. Juntament amb els bous ens apareixen mules, burros i rossins, 

utilitzats tant per arar com per mitjà de transport. En alguns casos concrets, per 

exemple els menestrals, és força obvi que són utilitzats només per moure's, ja que 

no tenen terres per treballar. 

Roba : 

Sense cap dubte, la roba és l'element més preuat i significatiu de l'estatus social. Ho 

podem comprovar per la quantitat i com s'especifica fins al últim tovalló. La roba es 

guardava sobretot en caixes de fusta (moltes d'aquestes ja se'ns diu si són bones o 

                                                      
41 Hi ha casos en els que s'especifica com a professió "treballador de la parroquia" i per la quantitat 
d'estris del camp podem deduïr que, tot i potser no tenir terres pròpies, treballava en aquest àmbit. 
42 El mestre cirurgià a més comptava amb llibres, basines d'afeitar i camilles. El sastre, Mariano 
Rafols, tenia també dotzenes de fils, entre ells d'espart i cànem, a més de didals. Comparat, però, 
amb la quantitat de fils que tenia l'espardanyer, sembla que el sastre era més aviat humil. 
L'espardenyer, Pere Llacuna, compatva també amb 100 espardenyes ja fetes per vendre, a més de 
soles i altres elements de la producció. El carreter Lluis Llopis, en canvi, el que té més acumulat és 
una gran quantitat de tipus de fustes, i compta també amb estris concrets per treballar-la, a més 
d'altres accessoris, com una caldera per fondre la pega. Del flaquer en fem un anàlisi complet més 
endavant, juntament quan tractem l'hostal de La Bordeta. 

43 Cas de Miquel Paylla, mestre cirurgià. 
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dolentes), amb pany i clau. Moltes vegades la roba d'home i dona estava separada, 

sobretot en aquells casos en els que la vídua deixa clar que certa roba és aportada 

per ella en el moment del matrimoni i la reclama per a si mateixa. Hi ha un cas 

curiós, el d'Isidro Cardús, en el que no es parla de cap tipus de roba, llistant totes les 

seves altres propietats. Probablement va quedar incomplet, però crida l'atenció que 

aquest sigui l'únic apartat oblidat. 

De roba de la casa (que sempre és més nombrosa que la de vestir) en trobem 

sempre grans quantitats, sigui quina sigui la condició social. Tovallons, tovalloles, 

eixugamans i llençols es guarden també en caixes, i sempre són més aviat 

modestos. Els materials més freqüents són l'estopa i el cànem, però en aquells 

casos en els que la persona era més acomodada ens trobem amb roba de lli o cotó. 

En tots els casos estudiats podem generalitzar una modèstia a l'hora de vestir, tota 

la roba usada i sense cap detall decoratiu remarcable. Fins l'inventari de Maria Serra 

(de la qual només sabem que es va fer el 1721 i que només té com a propietats roba 

i joies) no trobem roba de colors més enllà del negre i el "color de pel de rata", a més 

de trobar-nos decoracions i filigranes. La roba de Francisca Guilera (amb el mateix 

tipus de propietats que l'anterior), del 1726, també és acolorida i delicada, però 

destaca sobretot el fet de que és la única dona que ens consta que té un vestit de 

dol. Aquest fet no deixa de ser curiós, degut a la quantitat de vídues que tenim 

(sospitem que 13, però de les quals només 8 ho remarquen).  

És molt poca la roba de criatura que trobem, només una mantellina descol·locada de 

tant en tant, que en termes generals ens confirma la poca presència infantil (o potser 

la poca preocupació per aquesta, en el sentit de tenir pocs objectes específics) a les 

cases.  

Trobem també que existeixen multitud de recursos en quant a la roba, per exemple 

unes saques fetes de llençols vells. Probablement aquest reciclatge afectava a les 

prendes de vestir també, tot i que és era bastant freqüent utilitzar-les fins que 

estaven totalment trencades. Els adjectius "dolent" (o "molt dolent"), "trencat" i 

similars, són totalment reveladors en quant a la qualitat de les teles. 

És difícil trobar unes espardenyes (només en un cas), és més comú trobar sabates 

(tot i que sense especificar). Paradoxalment, existeix l'ofici d'espardenyer, i en tenim 

un al mateix poble amb gran quantitat de producte preparat ja per vendre. Vol dir 

això que per "sabates" hem d'entendre "espardenyes"? En principi no, sobretot 
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perquè són ben pocs els casos que surten sabates i aquests semblen pertànyer a 

gent més ben posicionada. També cal dir que moltes vegades parlen de sabates 

específiques per treballar al  camp, motiu pel qual suposem que parlen d'algun tipus 

d'esclop. És a dir, que no podem concretar el perquè no surten espardenyes  

 

 

Mobles : 

No existeix una gran varietat de mobles en aquest moment. Potser les cases dels 

menestrals són les millor moblades, les que tenen estances més específiques per 

rebre visites o fer vida a la casa, cosa que altres habitatges no tenen. Si existeix un 

moble bàsic és el llit, que pot ser més o menys gran i tenir màrfega i matalàs, o 

composar-se simplement de la màrfega. Alguns se'ns mostren una mica més 

elaborats, amb pilars i cortinatge, però són una minsa minoria. Moltes vegades estan 

tots els llits a la mateixa cambra, i altres els trobem disseminats per la casa. En un 

cas els trobem fins i tot a la botiga44. Els estris personals (normalment roba) ja hem 

vist que es guardaven sempre en caixes i sota pany i clau, no existeixen els armaris 

en aquest entorn rural. Gairebé l'únic armari45 que trobem entre tots els inventaris 

és el de Miquel Paylla46, mestre cirurgià, que té un de gran ple de llibres i "ferros de 

sirurgia". Si comparem el seu inventari amb el de l'altre cirurgià del poble, Agustí 

Ortich (mort deu anys després, el 1712), podem comprovar que, o la situació general 

s'ha deteriorat molt, o aquest era simplement més pobre que l'anterior. Tot i que és 

possible que en un entorn de guerra Agustí Ortich s'hagués pauperitzat, la diferència 

de cases (la de Miquel Paylla té el doble d'habitacions) i d'altres propietats (altre cop, 

                                                      
44 Aquest és el cas de Pere Rius, el 1690, que té allà "2 llits de bancs llisos per los mossos", 

amb totes les comoditats, allunyats això si de la resta de la familia. Garcia Espuche parla 

d'altres usos de la botiga ("En zones perifériques de Barcelona, la botiga podia fer el paper 

d'infrahabitatge, moltes vegades en relació amb la prostitució, aprofitant les facilitats donades 

per l'estructura de botiga amb "sostret", pàg. 65), però a L'Hospitalet no hem trobat gairebé 

botigues i cap evidèncie de que s'utilitzessin d'aquesta manera.  

45 L'altre és del carreter Lluís Llopis, mort el 1694, que el té per "guardar la ferramenta". 
46 Inventari del 1702. 
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en Paylla té terres de les quals devia extreure'n una renda) fa sospitar una diferència 

social. Finalment, la presència de llibres i material quirúrgic a casa del primer, 

gairebé confirma una superior educació i potser una major varietat de pràctiques que 

exercia. 

La resta de mobles estan normalment a la cuina i l'entrada i es composen de taules, 

bancs i cadires de diferents tipus (tamboret, cadireta i un llarg etcètera) i qualitats. 

Mai es parla de tamanys més que per diferenciar entre gran i petit, i les formes són 

una completa incògnita, així que costa determinar-ne qualsevol tipologia. Els 

escudellers també són pràcticament indispensables en cada cuina, i ens els trobem 

sempre plens de plats i escudelles. Un altre moble que trobem molt de tant (massa 

poc, potser, cosa que ens podria indicar costums diferents de criança), és el bressol, 

amb un cas en cada període. Com es deia abans, degut a la més que probable 

pobresa de la zona, tots els estris que cabria esperar per a nens (bressols, roba, 

joguines) són virtualment invisibles.  

Un cas apart són els mobles que són específics per la feina del difunt, com poden 

ser les cadires per afaitar dels cirurgians, "lo banch de cosi soles i lo banch i roda i 

les creus" del espardenyer o el banc amb dos cargols "per fustejar" del carreter. 

Juntament amb les eines específiques abans mencionades, deixen patent que les 

diferents professions s'exercien a la mateixa vivenda. 

Altres objectes: 

En aquesta classificació podríem incloure tots aquells objectes no quotidians, 

decoratius o, fins i tot, de luxe. Un clar exemple són les culleres de plata47, presents 

en major número del que es podria pensar, incloent en cases més aviat pobres en 

altres objectes. Els anells (5 en el període de 1690-1699 i 14 en el posterior) i 

arracades (4 en el període de 1700-1730), presents també freqüentment, demostren 

que es produeix un fenomen d'estalvi a partir de les joies i objectes fets de metalls 

nobles. Tampoc és estrany trobar que aquests objectes s'han empenyorat, trobant 

mencions de dipositaris d'aquests. 

Un element curiós són els quadres48 i estampes religioses (i d'altres objectes 

                                                      
47 6 en el periode 1690-1699 i 9 en el 1700-1730. 
48 7 en el periode de 1700-1730 i 3 en el de 1690-1699. 
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similars, com l'agnus, 4 en cada període), d'una gran quantitat de sants49. Les 

cases de camp, que ens consti, no comptaven amb capella  com les cases 

senyorials. Però és possible que el gran número de quadres religiosos estiguessin 

disposats d'alguna manera concreta per rendir culte als sants (reminiscència potser 

dels lararis romans?)? La majoria de símbols religiosos ens apareixen als inventaris 

en una mateixa habitació, concentrats. També trobem en una ocasió (a casa de 

Josep Arbassa) una pica de terra d'aigua beneïda, cosa prou poc freqüent que 

podria indicar la profunda religiositat de l'habitant d'aquesta casa. 

Trobem també objectes que avui dia serien impensables, com és el cas de les 

escopetes50 i carabines. Estranyament, però, en un període de guerra no són tantes 

les que trobem, i es fa evident la baixada de la seva presència a les cases després 

d'un llarg període on era pràcticament obligatori51 tenir armes a casa. Després de la 

guerra, tant la producció52 com la possessió d'armes de foc serà encara més 

escassa. 

 

Menjar : 

La majoria de menjar acumulat té un doble ús, sobretot pel que fa als grans. És 

possible que molt del blat (ordi, mill, etc) acumulat sigui per replantar l'any següent. 

Les farines, però, ja tenen una connotació d’auto abastiment. Recordem que el pa és 

l'aliment principal, i tot i que es pot anar a comprar a la flequeria de l'hostal, encara 

el més usual és fer-lo a casa (d'aquí l'alta presència de pasteres). Entre els grans i 

les farines trobem també faves, favolins i guixes, les quals també podien servir en 

època d’escassetat per fer farina i pa, sobretot mestall.  

La resta de productes per menjar que trobem són procedents de la matança del 

porc, normalment en forma de botifarra o tossino, fàcils de conservar. La presència 

en menor número de gallines (en 12 casos) aporta una font de carn i en menys 

mesura d'ous, i la de vaques (encara en menys proporció, només consten en 6 

                                                      
49 Tenim des de Jesucrist i la Verge, a Sant Antoni, Sant Francesc, Sant Anastasi, Sant Joan, Sant 
Francesc Xavier, Santa Magdalena, Sant Onofre, Sant Geroni i un llarg etcétera. 
50 6 en el periode de 1690-1699 i 4 en el de 1700-1730.  
51 Degut al sagramental, que tot i ser un costum medieval, es va perllongar durant segles. 

52 VILAR, pàg. 452 
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casos) d'algun producte làctic. En quant a les càrregues acumulades de begudes, el 

vi grec53 o negre, és la gran estrella. Però excepte en pocs casos en que 

s'especifica que el difunt tenia vinya (i tot i així no és cap confirmació), no podem 

saber si és producte propi o comprat. 

 

Estructura de l'habitatge: 

La tipologia de casa es pot vislumbrar poc ja que només s'arriben a mencionar les 

diferents habitacions (evidentment sense especificar tamany), sense explicar cap 

composició de la casa en si. Moltes vegades es parla de cambres que estan "al final 

de l'escala", única pista de que podien tenir més d'un pis. Tot i que algunes surten 

classificades com a "torres" (set en total), només en 3 casos implica que tinguin més 

d'una planta. 

Que la cuina estigui situada a la planta baixa implica que la vida familiar està en 

contacte permanent amb el carrer, i que a més es barreja amb el taller o botiga en 

cas de que hi hagi. Si la cuina estigués al primer pis, com en el cas de les cases 

barcelonines més benestants54, vol dir que hi ha un distanciament del carrer i la 

vida veïnal. Per desgràcia, no se'ns especifica mai si la cuina està al pis de dalt. En 

alguns casos, però, degut als materials i eines trobats a la dita cambra, es pot arribar 

a deduir que està al pis de sota, per comoditat dels habitants de la casa. 

Altres cambres són menys freqüents i per tant marquen una diferencia social o 

econòmica. Per exemple, tenir menjador ja implica una certa riquesa. Només tenim 3 

casos de menjadors en tots els inventaris estudiats, i en tots són de gent ben 

posicionada, com el cirurgià o altres menestrals.55 Estable té gairebé tothom, ja 

sigui per tenir més o menys animals o utilitzar-ho per  emmagatzemar palla i llenya, 

però la cavallerissa surt en pocs casos i en un escalafó social superior. 

A les cases rurals no sembla haver-hi la separació homes-dones que moltes 

vegades es troba a la ciutat (i més aviat en àmbits benestants). Fins i tot la roba de 

homes i dones surt barrejada, i en pocs casos s'especifica que la dona tingui una 

                                                      
53 Vi dolç. 

54 GARCIA ESPUCHE, pàg. 49 
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caixa només per les seves coses, i normalment implica que són bens aportats a 

l’hora del casament com a part de la dot. 

Hi ha parts de la casa que no ens apareixen, com per exemple el safareig o els 

estris per fer la bugada. A les cases no consten més que les cordes per fer la 

bugada, com a molt el cendrer, però no hi ha cap altre lloc específic on fer-la (i si 

s'especifica quelcom com els pous, es podria especificar també el safareig). Seria 

normal pensar que al poble hi ha un safareig comú on va tothom, però no ens 

consta. Si comparem amb la veïna Barcelona, resulta que els horts compleixen 

moltes vegades aquesta funció, on hi han llocs que acumulen aigua tant per regar 

com per rentar56. Sembla una bona explicació si tenim en compte que moltes cases 

tenen una mica de terra al voltant i es pot sobreentendre un hort. 

L'estructura de les cases és hereva del període medieval, però són re-transformades 

per adaptar-se a les necessitats de les famílies. Si a la ciutat, la construcció 

d'habitatge era més aviat escassa i es limitaven moltes vegades a la transformació 

de l'antic habitatge medieval, al camp probablement seria un fet més agreujat En un 

context rural cal pensar que és més fàcil que certes estructures sobrevisquin, 

deixant de banda modes arquitectòniques que a la ciutat poden tenir més incidència. 

És bastant probable que es mantinguessin les cases i masies des de feia segles. 

Si comparem amb les de la ciutat, la grandària de les cases barcelonines57 però, 

era petita, normalment de 2 plantes i amb una superfície útil total de 150 m2. Al 

entorn rural, tot i ser cases pobres, són clarament més espaioses, amb una mitjana 

de 4-6 habitacions. Això sense incloure corrals i estables, sempre presents, i terres 

adjacents que, segons la zona de la ciutat, és impossible trobar a Barcelona. 

A Barcelona, a aquesta època, la majoria d'habitants vivien de lloguer58, cosa que 

podem fer extensible al camp. Si analitzem el fogatge i els inventaris veiem que 

aquesta també és la tendència habitual a L'Hospitalet. Els propietaris, probablement 

de la ciutat de Barcelona, devien posseir més d'una casa i més de dos, les quals 

                                                                                                                                                        
55 APLH, Caixa Inventaris, s. XVIII. 
56 GARCIA ESPUCHE, pàg. 21 

57 GARCIA ESPUCHE, pàg. 28 

58 GARCIA ESPUCHE, pàg. 43. 
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llogaven amb molta freqüència. A L'Hospitalet també hem trobat casos d'habitacions 

llogades, fins i tot a hostals com el de La Bordeta, que evidencien la pobresa del 

difunt. 
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 5.3 La parròquia: 

 

En el període del nostre estudi va ostentar la posició de rector de Santa Eulàlia de 

Mèrida el doctor Josep Carreras. Del tal Carreras es deia que tenia molt caràcter 

(cosa sobre la que va deixar constància un dels vicaris posteriors59) i els nombrosos 

conflictes que va tenir amb rectors com el de Sarrià, el del Prat o el mateix Cabiscol 

(amb el que es baralla pels delmes i primícies que els hi ha donar, fent el que vol), 

així ho demostren.  

Entre els conflictes que mantenia el dit Carreras (i, de fet, la majoria dels rectors de 

la parròquia, ja que a la documentació es troben conflictes heretats de l'anterior i 

allargats al cap dels anys), estaven els límits de la parròquia. No només amb el Prat, 

si no també amb Port60, Sarrià o Sants. Donem gràcies per la divisió natural amb 

Sant Boi, estem segurs de que de no haver-hi el riu pel mig, també s'hi haguessin 

barallat. Per defensar la seva posició no dubten en recórrer a documents medievals 

per demostrar l'antiguitat de certes terres i els pagaments a la seva parròquia des de 

temps remot. Així, podem trobar una sèries de còpies de censals i vendes medievals 

que, perduts els documents originals, ens donen una informació addicional 

valuosíssima. Entre els més copiats i transmesos es troba l'acta fundacional de la 

parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, utilitzada per demostrar l'antiguitat del 

terme. Moltes vegades acompanya a aquest document una redacció dels orígens de 

la parròquia, on es parla d'una fundació feta per gent originaria de la Provença, i es 

fa una relació dels fets més rellevants de la contrada al llarg dels segles. Juntament 

amb les nombroses còpies d'aquests fets (totes de voltants del segle XVIII) trobem 

també els censals de dos masies del Prat del segle XV, que intenten demostrar que 

al segle XVIII han de continuar pagant a la parròquia de Santa Eulàlia i no a la del 

Prat. En una ocasió són acompanyades fins i tot per un mapa de la frontera entre les 

dues parròquies com a demostració irrefutable. El dibuix, de la mà del rector, és tan 

acurat com un es pot imaginar. Però si bé aquests conflictes no tenen solució fàcil i 

només posen de manifest la importància que els rectors donaven als diners, ens 

                                                      
59 "Era el Dr Carreras graduado en ambos derechos, y fue siempre de un genio liberal y dadivoso, 
como consta por declaración de 9 testigos (...) y aunque era de este genio dicho Carreras, era no menos 
zeloso en conservar los derechos del Curato (...)". APLH, Caixa Quaderns diversos s. XVIII. 
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deixen valuoses referències anteriors al seu temps que ens ajuden a entendre millor 

el passat de L'Hospitalet. 

Però no només trobem referències a la parròquia dins de la documentació 

conservada a la mateixa. Tenim documents al Arxiu Municipal que ens ensenyen 

una visió de la religió més popular del moment. Entre els documents del Fons 

Espanya-Muntades ens trobem un exemple fossilitzat del que era la vida en aquell 

moment a L'Hospitalet. El senyor Josep Molinés i Flaquer decideix agafar un dia un 

llibre i fer una relació de noticies que afecten a la seva família i que a la primera 

plana porta escrita "Noticias que deixà escrites lo quondam Sr. Joseph de Molines y 

Flaquer; perque quedia memoria de ellas; Y altras que continuaren despues de sa 

mort sos fills, y successors". La primera és una que explica amb orgull: 

 "Lo dia 25 de juny 1718 tingui noticia de Madrid com lo rey Nostro Me avia 

fet lo grasia de una de las vint y quatre plassas de Regidors de la ciutat de Barcelona. 

Y lo dia 6 de desembre del mateix any lo Excelentissim Marques de Castell Rodigo 

Capita General de Castella Me pingue lo Jurament a son Palasio baix del Jose en nom 

del Rey per tenir la comissio, junt ab los demes companys que eram vint y tres (...)" 

L'explicació continua, parlant de la resta d'escollits i la seva funció, endinsant-se en 

la política barcelonina del moment. No ens interessa més que per deixar constància 

de la seva més que probable afiliació borbònica durant la guerra. El següent és, de 

llarg, bastant més interessant, i ens endinsa en la espiritualitat del moment. 

 "Relació de la dadiva ques feu de las Santas Reliquias y Reliquiaris que lo dia 

10 de Desembre de 1718 per la tarda se collocaren en lo altar Mayor de la Parroquial 

Iglesia del Hospitalet. 

Havent desitjat Mon Pare y Señor lo Doctor Francisco Molines y Casadevall (que 

gloria gosa) la de tenir algunas Reliquias, per poderlas collocar en la Iglesia 

Parroquial de Santa Eularia del Hospitalet, escrigue es tant devot fi, al Ilustrissim 

Señor Don Joseph Molines a les horas Decano de la Sacra Rota Romana vuy 

Inquisidor General de Espanya son germa, y oncle meu respective, lo qual atret de 

tant pia intencio, feu dadiva de unas caixetas de Reliquias dins las quals se 

encontraren baveri reliquias de Sans Martirs, conforme constava de las autenticas y al 

                                                                                                                                                        
60 APLH, Caixa Carnisseria, Taulats, Límits parròquia. 
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peu de estas la donacio que feya lo dit Mon Oncle y Señor de aquellas, a Mon Pare 

(que del cel goçe) escrit y firmat de sa Ma en Roma a 5 de juny de 1701,  fi y affecte 

de collocarlas al Iglesia Parroquial del Hospitalet, y havent sobrevingut ja la Mort de 

Mon Pare que fou lo any 1704, com las moltas perturbacions de la guerra en est 

Principat no se feu la entrega de aquellas fins la dit dia 10 de desembre 1718. 

Perque las Santas Reliquias tinguesan Mayor culto y veneracio, se feran compondrer 

dos Reliquiaris grans de Escultura dorats, que en si los dos units componen un 

Tavernacle à dos caras, dintra los quals estan adornadas las Santas Reliquias. E varias 

flos de Cedas, conbrinlas uns vidres cristallins, passant entre lo vidre y lo exterior 

adorno de escoltura dorat, una post pintada ab la efigia. El Sant que correspon ser 

dintra sa Reliquia, que en cada un de aquells y havia sinch pars, o porcions de 

Reliquias que eran las seguens,  

[diferent escrivà] Lo Reliquiari de la part de la Secristia son Santa Perpetua, Santa 

Cristina, Sant Vicens, Santa Reparada y Santa Deodata. En lo altre Reliquiari se 

econtran las Reliquias dels Sants segents, Santa Deodata, Santa Cristina, Sant 

Prospero, Santa Severa y Sant Marsal [/diferent escrivà] 

Feranse per los devots faligresos del Hospitalet, moguts del regonaxement gran de 

tant apresiable dadiva unas sumptuosas festas que comensaren al dia 10 de Desembre 

1718 per la tarda anant primerament ab Professo a reber las Santas Reliquias que 

quedavan compostas y adornadas en un Tavernagle sobre una Fauleta fora lo lloch 

passada la Chreu y despres de haver seguit la Proffeso associant las Santas Reliquias 

tot lo Lloch y finida en la Iglesia se collocaren al instant al Altar Major un Reliquiari 

a cada costat del Secrari sobra las gradas, y Inmediatament se Cantaren Conpletas 

quedant tot lo Carrer inlluminat ab graellas y ab farols per totas las finestras de las 

Casas del Lloch per ser ya de Nit.  

Al dia seguent 11 de Desembre al Mati antes del Offici y ague Comunio General la 

qual doná lo Illustre Señor Diego de Astorga Bisba de Barcelona lo qual concedi 

quaranta dias de perdo als devots que resarian devant las Santas Reliquias un 

Parenostre y una Ave Maria y despres se Canta Solemne Offici, lo qual lo digue lo 

Doctor Joseph Moxi Prior de la Collegiata de Santa Maria de Besalu, y predica lo 

Doctor Miquel Rius Beneficiat de Sant Miquel de Barcelon, fill del mateix Lloch ab 
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gran aplauso y concurs, asistint sempre present a dita funcio ab son estrado lo dit 

Señor Bisbe. 

Al dia 12 de Desembre correspongue ab altre Offici y Sermo, lo Offici lo digue lo 

Doctor Joseph Carreras Rector del dit Lloch y predica lo Presentat Francesc Troch 

Religios de Sant Francesch ab la Mateixa pompa que lo primer dia estant tanbe 

adornadas totas las Capellas. 

Y al terser dia que era a 13 de Desembre se canta un solemne Offici de Diffuns per 

suffragi de las Animas ab Cantoria com los demes dias que los Cantá tota la Cantoria 

o Capella de Santa Maria del Mar sent Mestra de ella el Llecendiado Francesch y 

predicá lo mateix Presentat [borrón] Troch, Religios de Sant Fransesch." 

Ens trobem aquí un Hospitalet festiu després de la guerra, recuperant-se de les 

ferides. El mateix Josep Molines confessa que la introducció de les relíquies no s'ha 

pogut dur a terme per culpa de la guerra, i que aquesta ha portat "moltes 

perturbacions". Se'ns ofereix una imatge ben curiosa del poble il·luminat, amb un 

esperit pietós però clarament també amb ganes de passar-ho bé. La descripció que 

ens dóna de les relíquies i la seva col·locació ens ajuda a imaginar-nos l'ara perduda 

parròquia. També, però, es posa de relleu el protagonisme del propi Molinés, que 

com a garant de les relíquies i home important de la vila es posa en primer pla i 

deixa al poble en un segon. No podem més que lamentar-nos de que no decidís 

parlar més d'una festivitat tant especial pel poble. 

La família Molines, d’origen burgés barceloní, estava molt ben posicionada en la 

societat del moment. Tenien nombroses propietats a la ciutat comtal, a més de la 

nostra coneguda com Casa Espanya a L’Hospitalet. Però a aquest últim lloc va 

quedar per al tercer germà d’una família d’èxit, en Joan Molinés. Serà el seu fill el 

que escrigui les paraules que veiem a dalt. El personatge més interessant, potser, és 

l’oncle que comparteix nom amb el nostre cronista. Aquest Josep Molines es tracta 

de tot un personatge61 amb tot un historial per a procurar relíquies. La seva posició 

al Vaticà i la seva forta personalitat així ho van demostrar. Va començar la seva 

carrera eclesiàstica a Barcelona sobretot, per anar escalant posicions amb bastant 

celeritat i acabar a Roma, com a degà del tribunal de la Rota. Va ser aquesta posició  

                                                      
61 Al qual li han dedicat un monogràfic Josep Maria Junà i Antoni Ribas a Sant Fèlix, el romà fet 

vilafranquí, Ajuntament de Vilafranca del Penedés, 2009 
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privilegiada la que va fer que pogués procurar relíquies, tan a L’Hospitalet com a 

Vilafranca (aquestes el 1700), entre molts altres llocs de la diòcesi de Barcelona62. 

Una feina remarcable si tenim en compte la quantitat d’ossos suposadament 

limitada. 

Però la seva feina durant la guerra va adoptar un cariu menys pietós. I es que des 

de l’inici, en Josep Molines va ser un defensor dels Borbons, convertint-se en 

defensor d’aquesta causa de manera directa, fins al punt de rebre amenaces63 de 

mort si no deixava d’intimidar a clergues austriacistes. Les seves maneres, pel que 

sembla, tenien més a veure amb la màfia que amb les del clergue il·lustrat que se 

suposava que era. Aquesta implicació política li portarà a que el 1709, amb Roma en 

mans del exèrcit austríac, sigui excomunicat per la seva insistència en posar per 

endavant el servir a Felip V en comptes del Papa64. La seva excomunió, molesta 

tenint en compte la posició que ocupava, va durar fins mitjans el 1710. Una vegada 

acabada la guerra, es dedicà a perseguir a tots els austriacistes, clergues inclosos, 

en una debacle de repressió imparable. 

Les relíquies de L'Hospitalet, doncs, estan lligades a un corrent polític molt clar, i que 

en certa manera té poc de pietós. Pels Molines era una manera de demostrar el seu 

poder, fent-ne concessió, i per al poble un motiu per a celebrar quan n'hi havia 

poques ocasions per a fer-ho. 

Tornant a la religiositat popular, l'espiritualitat també manca a vegades igual que a 

les altes esferes. Tot i aquesta espiritualitat festiva, continuen existint persones que 

no compleixen els ritus necessaris. Així ens trobem entre la documentació de la 

parròquia una referència del 1704 d'un tal Jaume Cels, pagès de la vila, al qual se 

l'avisa que no havent complert el precepte de comunió i confessió anual, està en 

perill d'excomunió. No hi devia fer gaire cas als avisos ja que a aquest document que 

ens consta65 menciona que ja se l'havia avisat 3 vegades sense cap resultat. 

En general, la resta de la documentació que s'ha conservat a la parròquia consta 

                                                      
62 Entre 1693 i 1712, el bisbat de Barcelona va aprovar i autenticar 109 relíquies. 

63 JUNÀ i RIBAS, pàg. 128. 

64 JUNÀ i RIBAS, pàg. 130. 

65 APLH, Caixa Certificats, refugiats, testaments, etc. Carpeta Avís d'excomunió. 
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sobretot de registres de batejos, matrimonis i similars, a més d'uns quants llibres de 

litúrgies. Molta, però, està fragmentada i no dóna lloc a fer un anàlisi i estadística 

complets del poble ja que donaria una visió força parcial. Són les notes del rector 

Carreras, moltes de caràcter menys oficial, les que aporten una informació més 

propera del període. 

 

 6. Territori i hàbitat:  
La geografia del nostre indret té la particularitat d'estar sempre focalitzada en el riu 

Llobregat i el seu delta. Degut als canvis continus d'aquest, la població ha anat 

fluctuant al seu voltant durant segles, però mai s'ha allunyat d'aquesta font de 

riquesa natural. El problema és que, un element tant capritxós com és el riu, pot fer 

patir també a la població del voltant. I així és com, a més de sequies, s'han patit 

inundacions freqüents durant molt de temps, emportant-se cases, terres i bestiar per 

endavant. Trobem nombroses notícies al llarg del temps d'aquest tipus d'estralls, 

com també trobem mencionat el poc aprofitament de les aigües que es fa en 

general. 

Les inundacions eren freqüents i danyines, afectant fins i tot el curs de la guerra. Ens 

trobem un exemple en el Diari del siti de Barcelona, on se'ns parla de la crescuda 

del riu pels voltants del 19 d'octubre, cosa que es va aprofitar per atacar la guarnició 

que estava a Can Navarro, a la Marina de L'Hospitalet66. 

Josep Aparici ens ofereix una bona descripció del territori just després de la guerra 

(tot i que sembla que podria haver estat confeccionat el seu llibre durant aquesta, 

així que alguns canvis respecte a la realitat són possibles), fent incís en els recursos 

naturals de la zona: 

"Canam, sen cull raonablement, y si giravan la sequia del Llobregat al pla de 

Barcelona, seria considerable la cullita que sen faria al Hospitalet y Prat, ahont sen 

cull ja bona partida. Miren com se mira per lo be publich, que estos dias me digueren 

que a prech dels Pares Capuchins de Santa Madrona, se havia llevat lo orde de amarar 

canems al estany de pont, perque diu los enmalalteix; com si importavan mes al 

publich quatre frares, que la cullita del canem; si es estat este lo motiu, no o se de cert, 

                                                      
66 Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), pàg. 357. 
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sols se que los Pagesos de aquella terra mo an dit y ab tal senyal que nos fan caritat 

com acustumaven y la Ciutat los haura de sustentar quant te pochs medis per los 

carrechs de publich, servey del Rei, y pagar lo que deu; del que se veu que en lo lloch 

de ajudar a las cullitas y industria de la gent, ajudam a destruirlo, y obligarlos a que 

un altre any non sembren.67" 

El 1726 hi ha una nova crescuda, de la qual dóna fe el rector, en Josep Carreras, de 

que va ser gran i danyina en extrem, i que les 30000 lliures que els hi donen no els 

cobreixen. Els més afectats per les destrosses van ser en Josep Duran, en Bernardo 

Comas, en Juan Mariner, Josep Riera, Francisco Duran i Diego Ginabreda, tots 

llauradors. 

Trobem també documents68 per la recomposició del Llobregat, pels voltants del 

1735, després d'una gran riuada. Ha de pagar tot el poble per tornar a posar el curs 

del riu recte, hi ha fins i tot llista de morosos del 1739 i una reclamació per acabar de 

pagar-ho. I és que el futur Canal de la Infanta portava molt de temps en la ment 

d'alguns. 

Finalment, trobem una evidència de que la vila devia estar dividida per tal de 

controlar la seva fiscalitat. Així ens trobem un document sense datar (de finals del 

XVII) on surt una divisió en taulats (equivalents a barris) on es fa una llista de les 

cases que hi havien en aquest, tot i que sense cap especificació de si servia per 

pagar el cadastre o de quant pagava cada casa. La divisió69 és la següent: 

- Taulat de la vila, que va de la riera de la creu fins a les tortas de banyeros y del 

cami real fins a la riera de la creu. 

- Taulat de la Parallada, que va de la riera de la creu fins a la de fabregada y del 

camí real fins al camí del mitx. 

- Taulat de don Miquel de Puigmarí que va de la riera d'Esplugues fins a la riera de 

Verdaguer y del camí real fins al camí vell de la Gavarra. 

- Taulat de las tapias den Bosch, qui va de la Riera den Verdaguer fins a la riera de 

                                                      
67 APARICI, Josep, Descripción geográfica de Cataluña, ed. de Salvador Llobet, CSIC, Madrid, 1946, 
pàg. 43. 
68 AMLH, Capsa 11.18.02 
69 APLH, Caixa Carnisseria, Taulats, Límits parròquia. Carpeta taulats s. XVII. 
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Provensana y del camí real fins al camí vell de la Gavarra. 

-Taulat de Fabregada des del camí real fins al camí de la barca y de la riera de 

Fabregada fins a la riera de Provensana. 

- Lo primer taulat de las guardiolas que va del camí del pont de la Mola fins al camí 

de las fexas Vilaras y dexa de les fexes y baxa entre mº Mon? y Entich Llunell y del 

camí de la barca fins al camí de bax. 

- Taulat segon de las guardiolas que va de las fexas vilaras fins al camí del Modolell 

de St. Just y del camí de la barca fins al camí de bax. 

- Lo taulat de provensana, comensant a la Riera dels penjats y camí de bax fins al 

camí de la barca, prenent los dos camins fins a la punta que finen junt a la riera 

blanca. 

- Lo taulat de la torre granera que va del camí real fins al camí de dalt y de la riera 

del torrent gornal fins al caminet que va a la riera den Famades del torrent gornal y 

baxa al cami real entre la pesa del Pineda y la den Polvora. 

- Taulat del Collblanc y castell de Bellvis ques del camí real fins al camí de dalt y de 

la riera blanca fins al caminet qui va a la pessa den Famades dels torrent gornal y 

baxa fins al camí real entre la pessa de Joan Pineda de Pons y de Polvora. 

- Taulat de don Phelip que va del camí valencia fins a Marina y del camí que partex 

lo terma fins a les fechas del pobill Duran. 

- Taulat de mº Agustí que va del camí Valensia fins al camí de bax y del camí qui 

partex lo terme fins al camí que al mas Montarols. 
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 -7. Els hostals de la Creueta de Collblanc i La Bordeta:  
 

La població de L'Hospitalet també comptava amb la presència de dos hostals (el de 

Collblanc i el de La Bordeta, tots dos desapareguts avui dia), llocs que a més 

d'acollir a viatgers constituïen un punt de referència pels habitants del lloc. 

Constaven de més d’un edifici, o “cases” si seguim la nomenclatura que els hi 

donaven, i sembla ser que complia cadascuna una funció diferent (fleca, taverna, 

hostal). Tot i que en un principi van existir conflictes sobre els productes a vendre, 

finalment es va arribar al acord de que tots dos podien proveir de pa i licors, dos 

productes ben gravats pel Comú. 

Per a aquest, els hostals eren una font d'ingressos bastant important, pel que feia a 

les seves rendes i els rendiments que es treien de la venda de materials com els 

licors, la carn o el pa. És per aquest motiu que a l'Arxiu Municipal podem trobar tants 

documents pel que respecta al seu arrendament. En aquest sentit, compleixen la 

mateixa funció que uns segles abans complia la carnisseria amb els seus impostos. 

Com dèiem abans, un dels punts conflictius dels dos hostals és la venda de licors i 

carn, dos productes que, si bé no es poden considerar totalment de luxe, sí que són 

poc accessibles en una economia de subsistència. Al Prat, per exemple, el pa 

s'aconseguia al hostal, cosa que demostra que poc a poc s'ha anat deixant de banda 

l'elaboració d'aquest aliment bàsic. A La Bordeta també trobem una fleca, però el fet 

de que a totes les cases existeixi una pastera fa pensar que només una petita porció 

de la població va allà a buscar el pa. També és cert que, degut als cereals dels quals 

trobem constància als inventaris, és bastant probable que a la fleca s'anés a buscar 

un pa de més qualitat, com seria el blanc (i la farina que trobem a l'inventari de La 

Bordeta així ho reafirma), i s'elaborés a casa un de mestall més bast amb ordi, 

espelta o fins i tot faves. 

Però els licors no estaven només subjectes a la supervisió del Comú, sino que 

havien de ser revisats per les autoritats. El 1726 trobem un certificat70 de "quant lo 

subveguer cana las mesures" del vi i l'aiguardent de La Bordeta. 

                                                      
70 APLH, Caixa Certificats, refugiats, testaments, etc, Carpeta àpoques i rebuts. 
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En aquesta època sembla que l'hostal de La Bordeta tenia prevalença sobre el de 

Collblanc, o com a mínim ha sobreviscut més documentació del primer que del 

segon. La primera notícia de les cases de Collblanc la trobem el 168471, moment en 

el que documentem un conflicte existent entre Miquel Oliver i els Regidors de 

L'Hospitalet, que volien impedir que  el dit Oliver acollís passatgers a aquesta casa 

que ell havia construït. El Comú pretenia així controlar els ingressos derivats d'aquell 

lloc, cosa que faria només a través dels impostos d'alguns productes. La 

documentació sobre el conflicte és quantiosa i continuada durant els següents anys, 

sense arribar a cap acord concret. Finalment, el 1726, Miquel Oliver de la Torre, 

ven72 la casa anomenada La Creueta de Collblanc, amb la peça de terra adjunta, a 

Jaume Torres, taverner i ciutadà de Barcelona, moment en el qual s'instauraran 

acords entre el nou propietari i el Comú. 

De l'hostal de La Bordeta no tenim més notícies durant la guerra que la seva 

destrucció i presència impertorbable. Posteriorment trobem que el 171573 es van 

invertir 4000 lliures en rehabilitar les cases de La Bordeta, ja que després del siti de 

Barcelona havia quedat "del tot descuidat". Les obres van ser fetes per Mariano 

Calp74, mestre de cases del mateix L'Hospitalet. 

La resta d'informació ens ve lligada als seus arrendadors i llogaters, de manera 

bastant visual ja que ens dóna una imatge de vida que el de Collblanc no ens 

proporciona. Un dels primers que surten lligats a La Bordeta és Pere Boada75 que 

consta que té casa a aquest lloc. Podria ser una habitació llogada, però tenint en 

compte que té objectes empenyorats d'altre gent, suposem que es tracta del 

taverner del lloc. No té, però, gaires possessions, i si ho comparem amb l'inventari 

de deu anys després d'Anton Ferrer, podem veure una gran diferència econòmica. I 

fins i tot d'activitats, ja que res fa pensar que Pere Boada portés la fleca com farà el 

dit Ferrer. 

Durant els anys 1729, 1730 i 1731, l'hostal de La Bordeta està arrendat a Jaume 

                                                      
71 AMLH, Capsa 7.02.21 
72 AMLH, Capsa 7.02.06 
73 AMLH, Capsa 7.02.32 
74 AMLH, Capsa 7.02.33 
75 APLH, Capsa Inventaris, Inventari de 1723 
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Umbert. Dins d'aquest arrendament76 es fan especificacions que ens poden ajudar 

a deduir problemàtica passada. Per exemple, al contracte s'especifica la obligació de 

que dit Umbert tingui pa blanc i pa moreno bo pels habitants d'Hospitalet. A més, 

també ha de pastar el pa a la dita fleca, i s'estipula el preu d'aquest, i de que en cas 

d'accident o guerra en pot vendre. 

La millor manera que tenim  d'endinsar-nos dins de l’hostal, però, és a través de 

l'inventari del 1733 d'Anton Ferrer, el flequer de l’indret. Allà hi trobem ja una clara 

evidència de que s'hi feia vida en aquell lloc a més de treballar-hi. Ens trobem 

elements com un bressol, que paradoxalment no és prou comú i que només hem 

trobat en altres 10 casos (i que tenint en compte l'índex de natalitat, s'hauria de 

trobar moltes vegades més). És possible que només uns quants se'l poguessin 

permetre. 

Tot i tenir una professió ben clara (i que en principi no hauria d'implicar més que 

pastar pa), trobem també una gran quantitat d'estris relacionats amb el camp, com 

podrien ser una magalla, un rascle o un càvec. És bastant possible que el tal Ferrer 

utilitzés les eines per un hort o similar, pel propi consum. L'oli emmagatzemat, però, 

sembla que estaria reservat per la producció del pa, sent un producte tan poc 

freqüent a les cases.  

Un altre element que potser tenia més a veure amb la pròpia subsistència més que 

amb el negoci és la presència de tres matxos i un rossí, els quals probablement 

utilitzava com a mitjà de transport més que per a treballar. La gran quantitat de 

gallines, però, és probablement conseqüència del negoci de la fleca i algun tipus de 

producte que es devia elaborar, tot i que és fàcil imaginar que molts dels ous o de la 

carn d'aviram es podien haver posat a la venta.  

L'hostal, però, tenia una funció molt concreta, i ho podem constatar a través de la 

descripció del mobiliari i la divisió d'habitacions que es fa. Mentre que les cases en 

general (i les habitacions privades d'Anton Ferrer també funcionen així) tenen les 

habitacions com a punt d’emmagatzematge sigui quina sigui la seva funció principal, 

aquí ens trobem habitacions pràcticament buides, a excepció del llit i la màrfega. El 

seu ús, acollir viatgers, queda doncs molt clar. La sala principal de La Bordeta, amb 

només taules i bancs (però enganxats a terra), són completament funcionals i sense 

cap floritura. 

                                                      
76 AMLH, Capsa 7.02.34 
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Al final del inventari s'especifica que una gran quantitat de càrregues de vi van ser 

comprades per Anton Ferrer abans de morir, però no van ser lliurades a temps i 

encara hi eren a casa dels, creiem, productors. És probable, però, algunes de les 

càrregues estiguessin pendents de ser elaborades i per aquest motiu encara no 

estaven lliurades. Resulta curiós que, tot i produir-se encara vi a la zona del 

Samontà, tot el que compraven a La Bordeta fos d'altres zones. 

Altres habitacions tenen la mateixa funcionalitat que a una casa normal, com podria 

ser la cuina, que tot i estar destinada a la taverna, té el mateix número d'utensilis 

que una cuina normal. Fins i tot els aliments emmagatzemats (cigrons, botifarres, 

cansalada...) no semblen excedir les quantitats d'una casa normal. És probable que 

el volum de viatgers no fos excessiu, o que les visites que es feien al indret fossin 

més focalitzades en el beure que en el menjar. 

En quant a les riqueses trobades entre la palla i la llenya (les típiques culleres de 

plata, els agnus i altre parafernalia del mateix material) i les 800 lliures, són una 

quantitat prou gran com per deduir que ens trobem davant d'un habitant acomodat.  
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8. Conclusions: 
 

Aquest treball s'ha intentat dividir en dos blocs molt concrets, tractant per una banda 

un document signat a L'Hospitalet (el Conveni de 1713) i per l'altra la vida que es 

portava en aquells moments al mateix poble.  

El Conveni en si, un document que es va signar de forma més aviat casual a 

L'Hospitalet, no afectà directament al poble. La guerra que envolta el document, sí. 

La bibliografia especialitzada tracta sempre el dit Conveni en dues línies, deixant de 

banda qui el signà i quines conseqüències directes va tenir. Hem intentat fer un petit 

resum d'aquells que van participar-hi directament per tal d'entendre la seva 

presència a L'Hospitalet i la importància que tenien dins del marc general de la 

guerra. Els militars, i diplomàtics sobretot, que hi consten són enviats en la seva 

gran majoria per actuar en nom d’ algú altre, compleixen ordres i no sembla que 

negociïn ells res ja que consta que molts dels punts van ser consultats primer amb el 

rei. Per desgràcia, és pràcticament impossible saber més de la seva presència a 

L'Hospitalet. No ens ha quedat cap documentació del lloc concret on es van allotjar, 

més enllà de les mencions a la localització de les seves tropes. 

La vida quotidiana de la gent de L'Hospitalet, que no s'atura en cap moment per la 

guerra, resulta en molts sentits invariable a la que portaven els seus avantpassats. 

Petits avenços en eines, edificacions, impostos i recursos als que poden accedir són 

els que marquen les diferències no tan notables. Les divisions socials en un entorn 

tan rural porten molt de temps fossilitzades i arran la guerra i els canvis introduïts per 

Felip V és quan comencem a veure una dinàmica diferent al govern del poble. Altres 

figures inamovibles, com és el cas del rector de la parròquia, cobren poc a poc 

també més protagonisme.  

En general, tractem una època més marcada pel seu territori que per qualsevol altre 

cosa. La veïna Barcelona, tan propera i tan diferent, ens dóna un bon marc per 

comparar la vida als dos llocs. Ni tan sols sembla que la guerra es visqués igual en 

un L'Hospitalet que estava en territori de frontera pràcticament, fora del siti però 

patint les conseqüències igualment. Al final, el delta és el que acaba definint més el 

transcòrrer dels dies i la vida de la seva gent. 
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Annex 1: 

Inventari La Bordeta (1733)77: 

 

En la entrada de la casa del Pa a on morí dit difunt Anton Ferrer 

 Taula amb 2 bancs espatllers, amb 2 calaixos amb sos panys 

Taula amb son calaix amb pany i clau 

 2 pots de pa usats 

Un bresol 

Un escambell gran 

4 cadiretes d'espart 

A la llar de foc de dita entrada si troba uns clamastes 

Unas graelles usades 

5 llums 

Una torradora de ferro 

Una torradora de pa de ferro 

Uns trespeus de ferro 

 Una mitja llunya 

Uns trespeus de coure 

30 reals de pa cuit per vendre 

Una sort de plats i olles i cobertores en lo escudeller 

Un candalero de llauto usat 

Una sanalla i 2 cistelles usades 

 

En lo aposento del graner de la flaquera 

Una taula amb calaix i son pany i clau 

5 garbells usats 

                                                      
77 Tant en aquest cas com en els següents, s'ha intentat respectar al màxim la grafia original dels 
documents. 
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Mitja quartera i mitg quartà i pico amb cercols de ferro 

Una saca d'ordi dins la qual hi ha 20 quarteres d'ordi 

20 quarteres de blat en una saca 

Una sarria d'espart nova 

3 parells de barrals usats 

Un caballet 

3 botes d'aiguardent amb una carrega del mateix 

Un cubell gran amb cercols de ferro 

3 botes , 2 d'una carrega i altre de mitja 

2 cantirs d'anar a cercar aigua, 2 casoles i 4 plats 

9 gerres de posar pebrots i olives 

Una brida del matcho 

Una magalla, un rascle de ferro i un cavec 

Una saca buida de posar ordi 

Una roba de cansalada vella 

Una aixeta, un embut de llauna i las mesuras de terra del aiguardent 

Un xavego i morral usat i uns estreps de ferro 

Una escala de gat 

Un cavaguet de ferro 

 

En la estable de la fleca 

Un rossi de 7 anys amb albardas i estreps 

 

En lo galliner 

36 gallines i un gall 

12 coloms 

 

En lo pastado 
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Un torn de la farina amb tots sos arreus 

Una pastera gran amb sos arreus 

6 palas 

3 pots de fer pa amb sos capitells 

Un balanse amb sas  balansas i pesos 

Una caldera d'aram mitjanera 

Un barril amb 4 lliures de sal 

5 sanalles de quartera i mitja quartera usades 

3 cortans de ferro 

Una romana mediana 

Un gibrell 

Una caldera d'aram gran 

2 carregues de carbó 

La tapa del forn de ferro 

Uns ferros 

6 teles de pasta 

Una pala del forn de ferro 

Una casa de aram petita 

Una estora i unes debanadores 

 

En la sala de la fleca 

Una conca de aram mediana 

2 matalasos usats i un coixi amb sa coixinera de bri 

Una flasada blanca i altre de verda 

9 llensols de bri usats 

9 estovalles usades 

3 eixugamans 

3 tovallons 
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12 dotzenes de fil de bri i estopa 

2 rodelles d'estopa 

2 cordes de bogada 

Un sendre 

Una sanalla de mitja quartera i 2 bancs de llit usats 

 

En la cambra ahont dormia lo difunt 

Un llit amb sa marfega, matalas, flasada blanca i 2 llensols 

Altre llit de peu de gall amb sa marfega, 2 matalasos, vanova de coto, flasada blanca i 
2 llensols 

Una capa de panyo blau 

Un st Christo encarnat i un st Antoni i una nostra senyora de cartro 

Un baul vell dins del qual si troba 10 estovalles i 3 eixugamans tot usat 

Una sanalla dins la qual si troben 3 estovalles, 14 tovallons, una tovallola de fil i coto, 
usat 

Una caixa amb son pany i clau usada de pi dins la qual si troba 2 llensols de bri usats, 
20 camises del difunt, 6 camisoles de cotonina usades i 30 coixineres de bri usades 

Un escalfador i un ferro de sastre 

Altre caixa d'alba amb son pany i clau dins la qual si troben 15 llensols de bri bons i 
una vanova de borro 

Un justacos de color de canyella usat, un bombet de bions, unas calsas de panyo de 
color de canyella usadas, un sombrero i un llensol de bri bo i una rodella de bri de 
canem 

2 sanallas 3 cistelles usat 

En lo escudaller de dita cambra si troben una dotzena de plats xicaras, tasas i 
escudellas 

 

En la cambra de dintre 

Un llit de peu de gall amb sa marfega amb una vanova de borro i 2 llensols de bri 
usats 

4 llensols de bri usats 

8 dotzenes de fil de bri 
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Una caixa petita d'arbre amb son pany i clau dins de la qual si troba 3 estovalles, un 
tovallo, 12 eixugamans i 5 coixineres 

Una cadira de cuiro usada 

Una sanalla fins de la qual si troba 10 lliures de lli per filar i dos dotzenes de plats de 
pisa 

4 cantirs petits de posar oli i 3 gerretes dins de les quals si troben 14 quartans d'oli 

Una xaringa amb sa capsa 

Un bonbet de bions, un saleco de baieta encarnada, un llensol, un gambeto de borell, 
una faixa de seda i dos raimas de paper d'estrasa 

 

En la cambra de la farina 

14 sacs plens de farina que n'hi haurà 16 quarteres i en la cambreta si troben 35 
quarteres de farina i 3 quarteres de sago 

3 gerres grans de portar olives i alora de posar oli dins la quals si troban 6 quartans 
d'oli 

30 quintars de garrofas 

4 garrafons ab sos brocals i 3 dotzenes de porrons i 3 dotzenes de tassas 

 

En la casa de la taverna 

En los dos aposentos de la entrada ahont menjan los pasatgers quatres taulas i vuit 
bancs clavats en terra los petjas 

 

En lo saller 

Una gerra gran verda amb sa aixeta 

4 botes de 4 carregues i 2 de 2 carregues dins les quals es troba 9 carregues de vi 
negre i una carrega de vi blanc i 3 carregues d'aiguardent, 5 aixetas, 4 embuts de 
llauna, 5 cestes ambs sas mesures, un embut de embotar vi amb canu de aram i 6 
porrons 

 

En la cuina de la taverna 

Uns clamastres de ferro, dos ferros del foc 

4 paelles, 2 d'aram i 2 de ferro 
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2 graelles, una gran i altre petita 

2 llums 

Una olla de ferro amb llevas 

Un caldero d'aram usat 

Una giradora de ferro 

Una escumadora d'aram 

Una pala de ferro del foc 

Uns esmolls 

Un tallant 

Una galleda 

Un gadaval 

Un cullaro amb sas culleras 

Lo gibrell del oli amb son embut de llauna i sas mesuras 

2 balansas las unas de aram i les altres de ferro, amb sos pesos 

Una taula petita usada amb dos cadires d'espart 

2 ganivets dolents 

Una candalera de llauto 

2 aixetes dolentes 

En lo escudaller una sort de plats i olles i platas 

 

En la sala de la taverna 

2 taulas llargues i  4 bancs de petjas 

 

En la cambra de sobre del saller 

Un llit de peu de gall amb sa marfega, dos llensols i una flasada 

 

En la cambra del cap de l'escala 

Dos llits de peu de gall amb sas marfegas 
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En la sala de la obra nova 

Un llit de bancs amb sa marfega 

Una flasada blanca 

Dos llensols de bri 

Un coixi amb la coixinera de bri 

Dos llensols de bri usats 

Sis quarteres de favolins 

Una quartera de sago 

 

En la cambra de ma dreta de la obra nova 

Sis quarteres de blat 

Una pala i una sanalla usat 

 

En la cambra de ma esquerra de la obra nova 

30 quarteres de faves 

Una quartera de ciurons 

Una dotzena d'olles de llaro de pes dos robas 

Butifarras i cansalada dos robas 

En la caseta xica de la Bordeta 

un matcho sardi vell amb son basa i sos gorniments 

Dos matchos joves amb sos basts i gorniments 

25 quintars de palla 

25 quintars de llenya 

Se troba haverhi 4 culleras de plata 

2 forquilles de plata 

Una piqueta de plata 

Una cistelleta de plata 
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Uns agnus de plata 

Una tasa de plata 

Amb diners contants 800 lliures moneda barna 

 

Si troba tenir  comprat en casa de Toda de Gava 6 carregues de vi 

En casa Mitjans de Castellvi 6 carregues de vi 

7 carregues de vi blanc en casa Pau Casas de cervello 

21 carregues de vi negre en casa Dn Anton Corts en Sarria 

8 carregues de vi en casa Pau Mas de Papiol 

6 carregues de vinagre en casa Pera Bonet de St Climent 

40 carregas de vi negra en casa de Tomas Canet de Sarria 

9 carregas de vi negra en casa de Domingo Amat de Gava 

3 carregues i mitja de vi negre en casa de Pau Termes de St Climent 

Joan Amat de Gava li deu 5 lliures 12 sous de presta graciosa 

 

En lo pou si troba una corriola, corda i dos galledes. 
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Annex 2: 
 

Inventari de Simon 

Millas: 

 

Any 1690 

Nom Simon Millas 

Professió treballador parroquia 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina - 

Estris del camp - 

Mobles caixa de noguer amb pany i clau; llit de pilars amb una marfega; taula 

d'albe usada 

Roba 5 llensols d'estopa usats; 5 camises de bri de canem; una camisa de tela; 4 

eixugamans; 9 tovallons; estovalles d'estopa; gipo de cotonina; camisola 

de cotonina; flassada blanca; capa de 24 de color oscur; gambeto canyella 

forrat de baieta encarnada; calses de xamallot; calsotets de tela; sombrero 

usat blanc; 2 parells de calselles de fil; 3 camises de dona de bri de canem i 

una d'estopa; 

Menjar - 

Altres 7 anells d'or i un de nou pedres de garcins; 2 botons de plata i una cullera 

de plata; una corretja (ilegible); una escopeta i un flasco (ilegible); un llum 

nou;  10 lliures de bri de canem; 3 dotzenes i mitja de rams d'estopa; 2 

poms d'or amb unes anelletes d'or per portar a les orelles. 

Altres terres o horts - 

Observacions Semblat mullat, tinta esvaïda i a vegades il·legible 

 

Inventari de Pere Rius: 

 

Any 1690 

Nom Pere Ruis/ Rius 

Professió francés i pagés 

Lloc casa torre del sr Domingo Pinyol (llogada) 
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Nº cambres 12 (entrada, menjador, estable, cuina, botigueta de l'entrada, celler, 

cambra de sobre la cuina, saleta, cambra de la part de ponent, 2ª cambra 

de dita part, tersera cambra que mira a migdia, golfa xica i golfa gran) 

Estris cuina pastera llisa amb son calaix i guarniments; altre pastera petita; caldera 

gran d'aram; caldera mitjana; olla d'aram; olla de ferro; 3 graelles; dos 

paelles; uns clamastecs de ferro; uns llevens de ferro; 2 cobertores de 

ferro; una cassa d'aram; 2 llums; ast de ferro; tota la vaixella, plats, olles i 

escudelles; 

Estris del camp 9 cavecs i una magalla; unes arpies; 2 xavagues de carreta; una palafanga, 

una massa de estaller llenya i uns tascons de ferro; 2 brides; unes 

fabanadores amb son peu i branca de ferro; uns ganxos de portar llenya; 

un ¿triapedos?; 8 mases d'estamossar; 2 parells d'aurallons; 3 arades; 3 

pots per guarnir les arades; 3 relles i 3 tallants; 3 garbells; 3 bous; una 

mula; un rossi; una burra; 2 albardes; un bast; una carreta de mules amb 

sos garniments; un rascle; 2 escales llargues per fer pallers; altres 2 escales 

mitjanes; 3 ovelles; 8 portadores; forques i 2 forcats; 

Mobles taula amb calaix; 2 bancs; un bressol de pi; 2 banquetas; tauleta petita 

amb son calaix de pi; 2 llits de bancs llisos per los mossos, amb marfega, 

llensols, flasada i vanova; llit de bancs llisos de pi amb sa marfega; cofre; 

caixa de pi; un llit de pilars amb marfega i matalassos, llensols, flasada 

blanca i coixins; llitoxa nova d'albe plena de roba; cofre de pi; 2 caixes de pi 

amb son pany i clau;  

Roba 8 estovalles, 10 eixugamans i 6 gipons blancs; un coleto; un gambeto; 3 

faldilles d'estamenya, ropilla d'estamenya, ropilla d'escot, faldilles de 

boqueals, faldilles de baieta, 2 ropilles de baieta, 2 balons de baieta, capa 

de baieta, 2 capes de burell, caputxa de xamallot, devental d'estamenya, 

parell de mitjes grises, 2 balons de 22 pel de rata; 21 llensols de pare i 

mare i 2 de guarnits; 4 tovalloles; 3 camisoles de coto; uns cortinatges de 

llit; 29 camises d'home; 16 mitges de dona; 8 tovallons; una vanova; 6 

coixineres, de tela i de bri; 

Menjar 5 tossinos de greix; 32 carregues de vi; 28 q d'ordi; 6 q de mill; 1 q de 

guixes; 8 q de faves i favolins; 2 cortans de cigrons; 3 cortans de llenties; 1 

q de vesces; olla de llard; olla de sagi;  
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Altres saca gran  amb 40 quarteres de blat;  altres 2 sacas ab 40 q de blat; saca 

amb 16 q de mestall; saca amb 16 q de balenots; mitja quartera per 

mesurar blat; 10 quartals buits; 700 quintars de palla; al pou, una corriola, 

una cadena i 2 galledes; bota de carrega buida; 2 barralons buits; un cubell 

gran de pi; una roba de cordes nova; 5 quintars de canem blegat; 2 

quintars de canem pentinat; gerra buida per tenir oli; 30 canes per fer 

tovallons; roba de fil de lli filat;  una pila de llenya d'albe; 5 culleres de 

plata; uns agnus de plata amb sa cadeneta de plata; un sinto de plata amb 

agulla i clauer; 2 anells d'or; 66 lliures; 

Altres terres o horts 20 mujades de guaret (llogades); 18 mujades de guaret a punt de sembrar 

(tb llogades); casa situada en lo carrer del hospitalet ¿? 

Observacions tinta esvaida, costa llegir 

 

Inventari dels Roqueta: 

 

Any 1691 

Nom Caterina i Bartomeu Roqueta 

Professió - 

Lloc casa carrer públic de L'Hospitalet 

Nº cambres  3, portal + entrada, cuina i exida 

Estris cuina pastera de pi; clamastecs de ferro; olla de ferro; paella gran d'aram amb 

manec de ferro; plats, escudelles i olles; 

Estris del camp 2 cavecs amb sos manecs; una magalla; 

Mobles tauleta petita de pi; 2 bancs respatllers de pi; 

Roba - 

Menjar bota plena de vi de 5 carregues; bota de 2 carregues plena de vi; 

Altres bota d'una carrega buida; bota de mitja carrega buida; 2 gaberelas de 

canem sense adobar 

Altres terres o horts pessa de terra a Cornellà, a les Banyeres; vinya a Cornella, Gavarra; pessa 

de terra a LH a la partida de lo Bramafan?, de 5 quartes de sembradura; 

pessa de terra a la Llacuna, 3 mujades 

Observacions Incomplet 
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Inventari de Catarina 

Norta: 

Any 1691 

Nom Catarina Norta 

Professió viuda 

Lloc casa casa i pessa de terra, que treu porta al cami real o carrer major del dit lloc 

Nº cambres 3 cuina, cambra, "casalot de dita casa" 

Estris cuina olla de coure; caldera petita d'aram; graelles de ferro i candalero de llauto; 

pala de ferro amb son manec; casso d'aram amb manec de ferro; 2 paelles 

de aram amb manec de ferro; una poca de vaxella; ferros de trespeus; 

morter petit usat de pedra blanca; 

Estris del camp - 

Mobles una marfega amb 2 matalassos; 3 tovallons i una tovallola; 

Roba manto d'estam; ropilla d'escot; faldilles d'escot; 4 coixineres; vanova nova 

de fil; 3 estovalles; 3 eixugamans; 5 llensols; 

Menjar - 

Altres 3 dotzenes de rams de fil de bri; pessa d'estopa de 12 canyes i mitja; sinto i 

agulles i clauer, tot de plata; faixinet de faxines; 

Altres terres o horts camp de la creueta, 2 mujades i mitja; camp de los Ballons, 3 mujades; 

camp del Riu, 5 mujades; 

Observacions - 

 

Inventari d'Aularia 

Vinyals: 

 

Any 1692 

Nom Aularia Vinyals 

Professió viuda 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina una morteret de pedra; 
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Estris del camp - 

Mobles 2 caixes de noguer; caixa petita d'alba amb pany i clau; 3 bancs llisos de llit 

de pi; 3 cadiretes, 2 d'espart; tauleta de pi petita; 2 llums; 

Roba vanova d'estopa de borro; llensol d'estopa; marfega d'estopa; una flassada 

blanca i altre blava; unes faldilles d'estamenya negrilla; 

Menjar - 

Altres 10 lliures de rams de fulles de bri; un escaballet molt petit; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Gaspar 

Rosses: 

 

Any 1692 

Nom Gaspar Rosses 

Professió pagés 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina - 

Estris del camp - 

Mobles llit de pilars de noguera amb una marfega; caixa d'albe amb pany i clau; 

Roba 6 camises de pare i mare; camisola i gipo de cotonina; calsotets de tela, un 

mocador i unes calsilles de coto; calsons de 22 i corretjes amb les sivelles 

per lligar; calsons (ilegilble), espardenyes i (ilegible); gambeto casi nou de 

22 de color obscur; gambeto de 22 de color groc; uns ballons nous amb 

uns tireta de seda de color escur; 2 sombreros; una capa (ilegible) de color 

groc; una corretja casi nova; faixa vermella d'estam; mitges d'estam i unes 

sabates; camisoles vermelles; calsotets blancs; calses e burell; gambeto de 

burell; sabates groses molt usades; 

Menjar - 

Altres saca amb 2 quarteres de blat; daga amb la veina; flasco petit gravat; 

Altres terres o horts 4 mujades de blat 
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Observacions - 

 

 

Inventari de Rafel 

Riera: 

 

Any 1692 

Nom Rafel Riera 

Professió pagés 

Lloc casa casa situada al carrer del dit lloc, amb una feixeta de una quarta de terra 

Nº cambres 4 (entrada, estable, a la cambra que dona al carrer i a lo següent, a l'altra 

cambra junt a l'altra, era) 

Estris cuina ferros de trespeus; clamastecs de ferro; 2 paelles de ferro; llevens de ferro; 

pala de ferro; graelles; olla de ferro; cassa d'aram amb manec de ferro; 

caldera d'aram bona amb ansa de ferro; 2 llums; olles, plats i escudelles pel 

servei de la casa; cullera gran de llauto amb manec de ferro; morter de 

terra amb sa ma de fusta; 

Estris del camp 3 escales per a pujar als arbres; 2 bous, un blanc i l'altre negre; burro de 

pel blanquinos; una arada gornida i un jou; 2 cavecs de ferro; 2 cavecs de 

ferro amb manec de fusta; una podadora; una destral petita; unes arpies; 

una fals; una albarda per lo burro; 3 cordes; 3 forques per la era; 2 

garbells; 9 gallines, un gall, 5 polles i 3 capons; un garbell de tamizar; 

Mobles 4 bancs llisos d'albe; taula amb calaix i capitells de pi; un llit parat amb sos 

guarniments; caixa petita amb pany i sense clau, amb roba de les 

minyones; cofre amb pany i clau amb roba a dins; caixa amb pany i clau 

d'arbre; llit de 4 bancs llisos, amb marfega i matalas i 2 llensols; caixa vella 

de pi sense pany; 

Roba 10 llensols, 2 de lli i la resta de pare i mare; tovallola de canem; gipo de 

cotonina; 6 estovalles; 6 eixugamans; 16 camises de dona; capa de 22 i un 

gambeto; manto d'estam; 4 llensols d'estopa; 2 talles de llensol i 4 

mocadors de tela; 2 capes, una de burell groc; flasada blanca; 2 dotzenes 

de camises; 4 coixins de plomes; 4 llensols de pare i mare i 2 vanoves de fil; 

2 marfegues buides i 4 camises; un gambeto, unes calses, unes mitges i 

unes sabates, tot nou; unes faldilles i ropilla de vexela nova; un sombrero i 

unes mitges encarnades; un gambeto i calses de burell; 

Menjar 8 quarteres de blat; 7 quarteres de faves; quartera i mitja d'ordi; 
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Altres 3 botes de 5 carregues i una de 2 car; cubell de pi amb 2 cercols de ferro; 3 

malles, 2 de tres quartans i una de mitja quartera; mitja quartera amb 2 

cercols de ferro; corda llarga per estendre roba; al pou, una corda i galleda; 

2 piques de pedra; 30 quintars de palla; mitja dotzena de rams de fil; 3 

saques fetes de llensols; 4 sacs buits; 2 rodelas d'estopa de lli 

Altres terres o horts peça de terra de 2 mujades a la montanya; a Fabregada, sota lo cami de la 

borcha, dos feixes de 2 mujades; 5 mujades al lloc dit camp del Riu, amb 

arbres plantats de fer Gruly 

Observacions - 

 

Inventari de Lluisa 

Bartra: 

 

Any 1693 

Nom Lluisa Bartra 

Professió - 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina - 

Estris del camp - 

Mobles 2 caixes de noguer amb son pany i clau; 

Roba vestit de xamallot i un altre d'escot i un devantal de seda; 12 camises, una 

de tela i 11 de noves de bri de canem amb sos flochs de diferents colors; 6 

capells i 2 ¿?; tovallola de tela nova; 5 telas totas novas; 2 camises brutes, 

una de tela i altre de de bri; 

Menjar - 

Altres - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Lluis 

Llopis: 

 

Any 1694 
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Nom Lluis Llopis 

Professió carreter 

Lloc casa carrer major de L'Hospitalet (llogada als pubills Millas) 

Nº cambres 4 + pati (entrada, cuina, cambra que dona al carrer, cambra que dona al 

corral) 

Estris cuina unes graelles; pala del foc de ferro; llevens de ferro; olla de ferro; salera de 

fusta; morter de pedra amb ma de fusta; sort de plats; 

Estris del camp un banc amb 2 cargols de fustejar; escala nova de carreta sens pots; gubia i 

4 barrines; un martell; 2 axes; una destral; 2 tintors de posar mangra; ribot 

i un coltell; escarpa; una serra gran; un peu de debanar amb narilla de 

ferro; mola gornida; 

Mobles armari casi nou per tenir la ferramenta; taula amb 2 bancs d'espatllera; 2 

llums i 3 banquetas; 2 matalassos; una marfega; un llit de pilars amb sa 

capçalera; banc d'espatllera; 3 caixes; 

Roba 4 coixins; una flassada; 10 llensols de bri i de canem; 7 eixugamans; 5 

estovalles i 2 coixineres; una tovallola; un vestit de panyo o raffi de color 

canyella, justacos i balons nou; balons de panyo ; sombrero negre; 

Menjar - 

Altres 22 dentals per obrar de alzina; 42 cametas d'alzina per obrar; 5 fusells 

d'alzina per obrar; 14 pises d'om sense obrar; 5 peses d'alzina grosses; 16 

raigts per obrar; caldera per fondre la pega; 8 quadrets; 14 canyissos de 

canya; travaser ple de ploma; sanalla nova de 3 quartans; 

Altres terres o horts - 

Observacions Duplicat 

 

Inventari de Margarida 

Mates i Gutierrez: 

 

Any 1694 

Nom Margarida Mates i Gutierrez 

Professió viuda 

Lloc casa carrer major + una altre caseta al costat amb pany i clau 

Nº cambres 3 (entrada, estable i cuina?) 
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Estris cuina 2 calderes d'aram amb anses de ferro; 2 olles de ferro; una casa d'aram; 

escalfador; 5 paelles d'aram amb manech de ferro; 2 escalfetes de ferro 

amb manec de fusta; 2 garrafons de suro; una sort de plats, olles i 

escudelles; gibrella gran per rentar amb 2 calaixos; pastera de pi amb 

pasadora i sedas; pala de fusta per treure el pa del forn; 2 llums de ferro; 

morter de pedra blanca; olla de ferro 

Estris del camp garbell per garbellar blat; grelles grans de ferro; 

Mobles taula llarga de pi amb 2 petjes; banc llarg amb 3 petjes de pi; taula 

mitjanera de pi; 2 bancs de pi d'espatllera; taula casi nova de pi; cadireta 

gornida d'espart; cofre d'alba gran; taula de pi sense petjes; 

Roba 25 llensols d'estopa; 4 llensols d'estopa molt dolents; un llensol de bri; 

vanova mostrajada gurnida amb punts de caixals; vanova de borro gros; 6 

estovalles usades de blau; 15 eixugamans; vanova de borro; 17 estovalles 

de pinyonet; 12 tovallons; estovalles de bri; 15 coixineres; 5 tovallons; 3 

flassades grogues, 2 blaves i una vermella; 3 llensols d'estopa; vanova de 

borro; 5 llensols d'estopa; estovalles molt dolentes 

Menjar - 

Altres quadre de st antoni gran guarnit; 2 candaleros de llauto; galleda usada; 

corda per estendre roba; unes tabanadores de fusta amb un peu de ferro; 

una corriola gornida de ferro; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Margarida 

Llopis: 

 

Any 1694 

Nom Margarida Llopis 

Professió viuda de Lluis Llopis 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina la ferramenta i olla de ferro; plats, escudelles, un panaret i una cistelleta; la 

salera, una pastera, lo caldero; 2 llums, unes graelles i una pala de ferro 

Estris del camp una sanalla; una escala nova de carreta; una serra 
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Mobles  una caixa usada; 2 matalassos judicats; llit de pilars amb sa capçalera; un 

banc d'espatllera; una banqueta; 2 bancs, una taula; un banc de raforce; 

un armari amb son pany i clau 

Roba ropilla i faldilles de xamellot de holanda; manto; faldelli i gipo de quinets i 

caputxa; un vestit nou; un balon usat i sombrero nou; una vanova; 3 

llensols de pare i mare; una marfega; 4 llensols; 4 tovalloles; 2 llensols; 2 

gipons; eixugamans i tovallons; 2 capes noves; una marfega i una flassada; 

4 coixins; un coixi llarg; 

Menjar - 

Altres un mirall; la contraplana; les quadrets; una mola 

Altres terres o horts - 

Observacions inventari dels bens de la viuda, separats dels del marit, en el moment de la 

mort d'aquest; inclou preus 

 

Inventari de Catarina 

Barnado: 

 

Any 1694 

Nom Catarina Barnado 

Professió viuda 

Lloc casa - 

Nº cambres - 

Estris cuina un morter gran de pedra; una pastera de pi amb son calaix; pala de fusta 

per lo forn; una sanalla de 3 quartans; 2 paelles i  una caldereta d'aram;  

Estris del camp orellons de ferro; un jou; 2 trossos de pots i un cabiro; unes arpies; 2 

vaques, una de pel negre, l'altre vermella; 2 braus de pell vermell; dos 

vedells de pel vermell; 

Mobles llit de 4 bancs amb marfega i matalas; caixa de noguer amb pany i sense 

clau; 2 bancs de pi dolents; un bresol d'arbre; 2 cadiretes sense guarnir; 

Roba 2 llensols d'estopa, flasada negra dolenta; 2 vanoves i 2 coixins plens de 

ploma; 2 llensols de bri guarnit i altre d'estopa; estovalles llargues; 3 

trossos de llensols; un devant llit i un drap nou de bri de canem; 3 tovallons 

de pinyonet; 7 eixugamans; 

Menjar - 
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Altres 6 cabdells de fil d'estopa; 29 rams de fil d'estopa; 11 canes de bri nou; un 

tros de sobre sel de llit dolent de filampua; bota de un barralo de vi buit; 

boteta de feina usada; un llum de ferro; 23 lliures d'estopa; 

Altres terres o horts - 

Observacions Incomplet, totalment estripat, falta la meitat i a més sembla mullat 

 

Inventari de Baldiri 

Folch: 

 

Any 1694 

Nom Baldiri Folch 

Professió pagés 

Lloc casa torra o casa que es de la sra Eularia Subirana, viuda 

Nº cambres 8 (entrada, celler, cuina, sala, cambra que dona a la part de llevant, dos 

aposentos a la part de tremuntana, porxada o golfa) 

Estris cuina unes escurelles noves i 2 suceras; una pastera gran amb calaixos, 

passadores i demes arreus de pastar; una salinera; 2 calderes d'aram; una 

cassa d'aram; una olla de ferro gran; 2 paelles; uns ferros de trespeus, una 

pala de ferro i unes graelles grans; 2 llums de ferro i uns llevans; una sort 

de plats, escudelles i olles de terra; una gerra de terra i 2 cantirs de terra 

grans; 

Estris del camp 4 portadoras;3 rellas i 2 tallants; 2 balls vells i 3 albardas; 2 parells 

d'aurallons; una massa de esballar llenya amb 2 tascons de ferro; 5 cavecs i 

unes arpies; una pala fanga i una pala prima de escusar; un ¿fay? 

d'esbardissar i una gubia; 3 destrals bones; una brida i uns estreps; 3 jous, 

2 de bous i un de mula; 50 caps de gallines i capons; 5 galls d'india i 3 

polles d'india; 2 arades ab sos arreus; una carreta i un rascla; un parell de 

bous bons per treballar; una burra amb son polli; 4 eugues i 7 poltres; 2 

nodrisos; 2 coixins per llaurar; una sort de forques de 3 forcats; 

Mobles taula llarga de pi amb sos capitells; 2 bancs llargs de pi; una tauleta de pi; 

un sitial o cofre gran de alba que no es acabat; 2 tamborets i 3 bancs de 

fusta; 4 bancs de llit de fusta d'alba amb pots; una marfega; una caixa de pi 

amb pany i clau; altre caixa amb pany i clau; altre caixa de noguer amb 

pany i clau; 3 bancs de llit amb peus i una marfega; 2 caixes de noguer amb 

son pany i clau; caixa de pi mitjanera amb drapots; caixeta de ferro vel; 2 

llits de posts i bancs i 2 marfegues; 4 bancs de llit de monja de pi; un bresol 

de pi; una xavaga vella; 
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Roba 27 llensols de bri i d'estopa; 9 estovalles de pinyonet; 26 tovallons; 4 

parells de coixineres; 12 eixugamans de servei; 2 trosos de drap de bri; 4 

vanovas de borras; 3 flasades blanques; unas calsas amples d'estopa; 10 

camises d'home de bri de canem; 4 camises de dona de bri de canem; 7 

camises de dona de lli i de bri de canem; 8 tovallons de bri; un llensol de lli 

nou guarnit de puntes i randa; faldillas de bogusals flor de canya; ropilla de 

xamallot; 2 tovallolas de bri de lli, una guarnida de puntas novelladas; un 

cinto clauer i aguller de plata; un bancal usat; 6 canes de drap 

d'eixugamans; robes de vestir; capa de pany bona color de musco; 

gambeto i calsons de panyo; uns balons de panyo usats i un barret negre; 

un gipo de cotonina usat; 4 barrinas; un sobretodo de drap; uns calsons de 

borrell; capa de drap de 22; un coleto petit; 

Menjar 5 carregues i mitja de vi claret; 

Altres 2 botes de 3 carregues; un cubell; 2 botetes de feina; 6 sacs per posar blat; 

200 quintars de palla; 3 quarteres de llavor de canem; una campaneta i uns 

agnus de plata que pesan; unas arrecades d'or i perles que pesan; una 

pessa d'or de filigrana; 5 culleres de plata que pesan; un fil de granats 

grossos fins; una masseta d'or amb 13 pedres qye es de la viuda; un anell 

d'or amb una pedra blanca q es de la viuda; 11 dotzenes de rams de fil de 

bri de canem filat; 42 rams de tres serros de canem sense filar; 2 dotzenes 

de rams de fil de borras filat; 24 canes d'estopa; 6 canes i mitja de tela per 

estovalles; una escopeta, una pistola i un flasco; 4 canes de drap de bri de 

canem; mitja quartera i mitja corta; 45 quarteres de blat; 70 quarteres i 

mitja d'ordi; 3 quarteres de favolins; 7 saques per posat blat; 50 feixos de 

canyes; 

Altres terres o horts terres sembrades a la Marina de blat, ordi i favolins 

Observacions - 

 

Inventari de Joan 

Cabos: 

 

Any 1695 

Nom Joan Cabos 

Professió treballador francés  

Lloc casa torre de la Sra Mariagna de Armargos, viuda 

Nº cambres - 

Estris cuina - 
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Estris del camp podadora; rastrells de ferro de agalladas; 6 clavilles petites de ferro; 

Mobles cofre de noguer amb son pany i clau; 

Roba capa dolenta de color musco; gambeto de color musco; camisola blanca; 

parell de calsons de burell; calses d'estopa usades; calsotets de cordellats 

blancs molt dolents; camisola dolenta amb molts pedasos; barratina blanca 

de llana; mocador de tela; una corretja; sabates; parell d'espardenyes; 2 

llensols d'estopa; 2 camises d'estopa; una camisola d'estopa; 

Menjar - 

Altres unes estisoretes; 5 lliures i un sou; saca de borres petita i buida; quartal 

buit; 3 quarteres de blat forment; 3 serros de canem per adobar les 

espardenyes i alguns drapots blancs; Jacinta Aray li guardava 432 lliures i 

10 sous 

Altres terres o horts 26 quarteres de blat de forment sembrat a la heretat de la sra Bufill; 

Observacions té coses a casa d'altre gent, només té llogada una habitació i no té lloc? 

 

Inventari de Miquel 

Pagés: 

 

Any 1695 

Nom Miquel Pagés 

Professió pagés 

Lloc casa Turri Pupille, carrer et llinas 

Nº cambres 7 (entrada, cuina, seller, cambra de dita torra, golfa, estable, era) 

Estris cuina cubell gran de fer bugada; una salinera; clamastecs de ferro; uns llevens de 

ferro; un casso d'aram; una olla de ferro; un escalfador; una cassa d'aram; 

una caldera; 2 pasteras d'alba, una de tomba bona i l'altre dolenta; 5 

paelles; 3 llums; 2 graelles; uns ferros de tenir l'olla; sort d'olles xiques i 

grans i plats de foc; sort d'escudelles i plats blaus; morter de pedra amb sa 

ma; 2 gerras de posar olives;  

Estris del camp 5 rellas; 4 cavecs; un dall; 2 magalletes molt xiques; unes arpies de ferro; 

una palafanga; pala de ferro prima per escurar valls; una megalla; un forcat 

de ferro; una gubia; 2 serras; uns estreps de ferro; uns orallons; 2 basts 

usats; 2 destrals; un coixi de lleurar; un estrijol; 2 triapedres i 3 garbells; 

uns gorniments d'una mula; un rosi de pel roig; 2 burres; 3 bous per 

llaurar; 2 braus grossos; 5 vaques; 3 vedells; 2 tossinos de engreixar; una 

verrana; un rascle; 2 carretes, una de bou i una de mula; 2 piles grans de 

fems; 
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Mobles taula d'alba amb son calaix; 2 bancs d'espatllera; 2 bancs llisos amb petjes 

de bestons; un bresol; una baseta; 3 banquets i un escambell; un llit de 

bancs amb sa marfega; caixa de noguera amb son pany i clau; altres 6 

caixes molt usades; altre llit de pilars; una marfega i 2 matalassos; 

Roba 28 llensols de bir i d'estopa; 12 coixineres de lli i de bri de canem; 2 

tovalloles de lli; 12 estovalles llises; 4 estovalles de pinyonet; 2 dotzenes de 

tovallons; 2 dotzenes d'eixugamans; 12 camises d'home de bri; 3 camisoles 

de cotonina; 7 camises de dona de bri i de tela; 8 camises de dona; 3 

camisoles de cotonina de dona; 3 tovalloles brodades; una vanova de coto 

i fil; una tela de pasta; una capa de burell i altre de pinyo; 2 balons, un de 

burell i l'altre d'estopa; camisola de burell; gambeto de burell; sombrero;  

Menjar 20 quarteres de favolins; 16 q de faves; 12 q d'ordi; 2 q de pesols; 1 q de 

guixes; 3 quartans de mongetes; 7 carregues i mitja de vi grec; 

Altres 7 portadores; 2 botetas de la feina; 25 carregues de vin negre; 2 barralons; 

escopeta llarga usada; un cendrer nou; 12 dotzenes de rams de fil de bri i 

d'estopa; roba i mitja de canem pentinat; 7 saques buides; 6 costals; saca 

plena de blat de 35 quarteres; 8 quarteres de blat; 2 pessics de blat en 

terra; 3 quintars i mig de canem bregat; 7 culleras de plata i uns agnus de 

plata; 450 quintars de palla 

Altres terres o horts  30 mujades de guaret 

Observacions - 

 

Inventari de Josep 

Vinyes: 

 

Any 1695 

Nom Josep Vinyes 

Professió pagés 

Lloc casa torre de bofill, llogada 

Nº cambres 5 (entrada, cuina, corral i estable, cambra que dona a l'era) 



El Conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII / Clara Álvarez Jáuregui (2010) 

 

85 

 

Estris cuina pastera gran de albe amb sos garniments; un embut de fusta amb la boca 

de ferro; caldera gran d'aram; olla de coure gran; graelles, escalfador i 2 

paelles; un ast de ferro i un llevens; plats, olles, escudelles, canters, 

morter; 3 llums de ferro; culleres, cubertor, copetes; pala de ferro del foc; 

pala de fusta per treure el pa; 2 gavinets i una gavineta; 2 destrals petites; 

2 anells de ferro; un embut petit; una cassa d'aram; 22 plats grans i 15 

plats de pisa blaus; 4 olles plenes de llard; 2 greixoneres de terra; casola 

gran de terra; 

Estris del camp albarda; aurallons guarnits de ferro; post de llaurar; 3 arades; altres 

aurallons; 4 morrals de mules per llaurar; una ratranga i sostre de carreta; 

2 cubells de fusta; cavec, magalla amb manec; arpies; romana de ferro; 

bargadores usades; xavega dolenta; un rascle de ferro; un rascle amb pues; 

una pala fanga; una brida; un caveguet d'hortolà; 3 cistells veremadors; un 

dall de ferro; un cavec sense manec; 2 fals; un tallant de albe; estreps de 

ferro amb les corretges; una carreta de bous; 3 portadores; una massa 

grossa de fusta; una arada sense guarniments; 4 bous llauradors; un brau 

moreu; 3 vaques velles amb 3 vedells; 3 eugues amb 3 poltres; 2 poltros; 

euga blanca molt vella; 3 trujes velles; 6 nodrissos; 5 anecs; 18 gallines i 2 

galls; una burra amb son pollina; 

Mobles taula de pi gran amb sos calaixos; 3 bancs llisos; caixa d'albe amb pany i 

clau; 5 caixes i un cofre; una marfega; 

Roba 40 llensols de pare i mare; 2 llensols de bri, un guarnit de puntes; 5 

estovalles de pinyonet; 15 estovalles grans; 19 eixugamans; 5 camisoles de 

cotonina; 2 camisoles de drap; 5 camises de tela, 2 calsotets i 3 calsotets 

de drap; 3 coixineres de tela i 3 de drap; 3 tocados de tela; 16 camises de 

bri; 37 tovallons; tela de posta i vanova de borro; 3 parells de calselles de 

fil; 2 parells de calselles de peu de fil; 2 tovalloles guarnides; 3 faldilles, de 

xamallot, cadis i escot; 3 ropilles, de xamallot, escot i baieta; una caputxa 

guarnida de puntes i un devantal; calses i gambeto de estamenya; 2 capes, 

de baieta i de burell; 2 camisoles blaves; calsons de burell; 2 corretjes; 

unes sabates de cordons; 4 flasades, 3 blanques i una blava; 4 coixins plens 

de ploma; 2 sombreros; f 

Menjar 2 tossinos en sal; 40 quarteres de blat; faves i favolins; 100 quarteres de 

blat; 
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Altres 2 botes de 5 carregues; 2 botes; 3 botetes; 2 bigues de pi; 10 feixos de 

canyes; un gran femer de fens podrits i bons; una escopeta i una 

escarrabona; 6 dagues; un mirall; 2 cordes per estendre la bugada; sedas 

de seda; 7 dotzenes d'estopa sense filar; 9 dotzenes i mitja d'estopa filada; 

36 lliures de bri sense filar; 2 garrafons grossos; unes balanses; 10 

estampes guarnides; 6 ampolles de vidre per posar diferents aigües; un 

alembi per fer aigues; una bota de una carrega; una pou de ferramenta 

vella; 5 saques grans buides; 3 costals; 3 cordes noves per lligar los sacs; 

Altres terres o horts - 

Observacions tinta molt esvaida en algunes parts, sembla mullat 

 

 

 

Inventari de Francesc 

Colomer: 

 

Any 1696 

Nom Francesc Colomer 

Professió pagés 

Lloc casa casa llogada a Jaume Millas, mestre de cases 

Nº cambres 6 (entrada, cuina, exida, cambra que dona a la sala, cambra de dita casa 

que dona a la exida, galliner) 

Estris cuina pastera de pi ams ornaments; un masaro amb cercols de ferro; pages de 

pierat; paella de ferro; 2 llums; clemastecs de ferro; pala de ferro del foc; 

ferros de trespeus; llevens de ferro; torradora de ferro; graelles de ferro; 

ast de ferro; 3 gavines; 5 cistells; sort de plats, olles, escudelles i cantirs; 2 

calderes; caldero d'aram; cassa d'aram; paella nova d'aram; olla de coure; 

balanses d'aram; 2 destrals petites de podar; una podadora; un morter de 

pedra amb ma de fusta; tallador de fusta; pala de fusta per treure el pa del 

forn; trabuquet amb sas balances i pesos; 2 algeretes de posar olives; una 

salera; un pinte; una cubertora de ferro; 

Estris del camp ganxo de ferro amb son manec de fusta per arrencar palla del paller; 2 

cordes per lligar los fachs; galleda i corda d'espart; una xavega; una pollera 

gran per salar tossinos; 8 gallines 
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Mobles taula d'arbre llarga amb 2 petges; banc d'espatllera de pi; altre banc de tall 

de monja llis de pi; taula de arbre; tauleta petita de abre; banquet petit 

d'arbre; 2 escambell de pi; caixa de noguer amb pany i clau; llit de pilars 

amb sa marfega, 2 matalasos; 2 bancs de pi melis i 4 pots de pi; 

Roba 3 flasades, una de verda, una de blava i l'altre blanca; sabates noves; 9 

llensols d'estopa; vanova d'estopa amb sa flocadura; sobrecel de llit de bri 

de canem; 7 camises d'home; camisola de cotonina; calsotets de bri de 

canem; sandre d'estopa; 9 eixugamans; 6 coixineres; 8 tovallons; 2 

tovalloles de canem; 6 estovalles; gambeto de 24 pel de rata; capa de 22 

color obscur; gambeto de burell; calsons de burrell; corretja, una muntera, 

unes mitges; sombrero amb tafeta; calses d'estopa; gambeto dolent i una 

camisola verda; 2 coixins; 

Menjar 10 q de blat; 11 q i mitja de blat; 9 q de favolins; 2 q i mitja de faves 

Altres 3 algeretes petites; un paradoret per tenir cordoneres; 3 garrafons amb 

sos brocals; una aljarreta petita; 4 ambics d'estany, un trahedor per treure 

oli, 2 quartes, tot de llauna; un balanse de fusta; 3 cortans d'oli; un corta 

de terra per mesurar oli; bota buida de mitja carrega; aljera gran per tenir 

oli un poc rompuda; 3 sanalles; 2 gibrells de terra d'ensabonar roba; saca 

nova buida de 30 quarteres; 5 sacs molt vells; 3 culleres de plata, 2 anells 

d'or amb un jacint i un granat; 7 dobles i mitja d'or; 6 lliures i 14 sous; 16 

reals; 2 quadrets; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Joan Font 

Lladosa: 

 

Any 1698 

Nom Joan Font Lladosa 

Professió pagés 

Lloc casa casa nova del carrer de dalt 

Nº cambres 5 (entrada, cuina, cambra de devant, recambra de devant, cambra del blat) 

Estris cuina pastera amb son calaix d'alba; unes pasadores i un sedas; una caldera gran 

d'aram; paella gran d'aram i altre de ferro; unes graelles; uns ferros; olla de 

ferro; un cubell; cassa d'aram; sort d'olles i plats; 
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Estris del camp una portadora; 2 fals; 2 coixins de llaurar; una axa; 2 pots d'alba; 3 cavecs; 

2 arpies; 3 rellas; 2 tallans; 2 bous de pel vermell; burra de pell 

blanquinosa; 2 pales de ferro; una gubia; 2 arades, una d'orellons i l'altre 

de post; una carreta de bous; una pollera; 

Mobles taula de pi llarga amb un calaix; 2 bancs amb petjas de bastons; llit de 

pilars amb marfega; llit de 3 bancs d'alba amb marfega; 2 caixes de 

noguera amb pany i clau; 2 caixes d'alba noves amb pany i clau; 2 caixes 

d'alba que son de la nuvia; un cofre ple de roba blanca que és dels pubills; 

Roba 20 llensols de bri i estopa; 12 camises, 6 de lli, 6 de canem; 8 estovalles 

d'estopa; 24 tovallons nous; 6 eixugamans nous i 6 vells; 3 vanoves de 

borro; una tovallola de lli nova; 2 coixineres de bri de canem; 8 dotzenes 

de fil d'estopa; 4 dotzenes de fil de bri de canem; 

Menjar mitg tossino salat; algunes butifarres; 

Altres bota de 5 carregues; un cubell; una galleda; 2 saques d'estopa grans; 

Altres terres o horts 5 quartes de terra contigües a la casa; les cases que comprà dit deffunt a T. 

Sala (adroguer de Bcn) situades a dit carrer de dalt de dita parroquia; una 

vinya plantada en dit terme, part en los pins dits den sala; 11 mojades de 

blat; mitja mujada d'ordi; 9 quartans de canem sembrat. 

Observacions dit inventari no ses pogut prendre dins los dies dona lo dret per causa que 

los demes mobles y robes de dit defunt per causa de la guerra i siti de Bcn 

encara no ho haviem tornat de Bcn per haver.ho recollit en dita ciutat per 

causa nos ¿perdasen? 

 

Inventari de Francesc 

Llunes: 

 

Any 1698 

Nom Francesc Llunes 

Professió - 

Lloc casa - 

Nº cambres 3 (cuina, cambra de baixa, cambra de dalt) 

Estris cuina 6 plats blancs; 3 olles; uns ferros; un llum de ferro; una sanalla usada;  

Estris del camp - 

Mobles 3 banchetas; caixa de alba amb calaixos; 3 bancs de llit; un bofet de 

noguera; 
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Roba 2 calsots, un de burell i l'altre d'estopa; una capa de panyo negra; gambeto 

de burell; 3 robes de canem de les minyones; una camisola de burell; 

Menjar - 

Altres 4 botes de 2 carregas; una bota defumada de 5 carregas; una bota de 1 

carrega; 

Altres terres o horts un camp prop de la pineda de 5 quartes; a la dita partida, 2 mujades de 

vinya; a la mateixa partida, pessa de 5 quartas, empenyada; pessa de terra 

a la Marina, 2 mujades plantades d'arbres; 

Observacions - 

 

Inventari de Pere 

Martí: 

 

Any 1698 

Nom Pere Martí 

Professió pagés 

Lloc casa torre del dr Onorat Rius i Navarro, en la qual el difunt estava de masover 

Nº cambres 4 (entrada, estable, cuina, cambra demunt l'escala) 

Estris cuina caldera d'aram; cassa d'aram; olla de ferro; 2 llums de ferro; pastera plana; 

uns llevans; galleda; paella i graelles; pala de ferro del foc; sort de plats, 

olles i escudelles; 

Estris del camp rascle amb puas de ferro i llaunas de ferro; 2 arades gornides amb sa rella i 

orellons; una rella i un tallant; 2 magalles i 2 magallons; 5 cavecs de cavar 

vinya i un xapo; unes arpellas de treura fems; unes escumelles; 2 matxos 

de pel negre; un burro sardi; 2 bats dolents; una albarda; carreta de bous; 

una destral;  

Mobles un bresol; 2 llits de bancs; 2 marfegues; un matalas; 



El Conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII / Clara Álvarez Jáuregui (2010) 

 

90 

 

Roba capa de baieta; 4 flasades; capa de 24 bona de color de musco; capa de 22 

dolenta; gambeto de burell i gambeto de 22; 2 vanoves de burro; 12 

estovalles llises; 16 eixugamans; 12 tovallons; 4 coixineres; estovalles de 

coto; 3 estovalles mostrejades; 10 llensols de bri; 16 llensols d'estopa; 

gambeto de 24; 5 dotzenes de camises entre de criatures i d'adult; 4 

mocadors de tela; camisola de cotonina; 2 gambuxos de tela; 2 parells de 

mitges d'estam; parell de mitges de seda; parell de mitges d'estam negre; 

2 parells de calsilles, unes de coto i altres de vil; gipo de boqueals; 

gavardina d'escot; 2 mantellines de baieta; 2 devantals de viladis; unes 

faldilles d'estamenya; caputxa d'axamallot; una caputxa de raso de 

criatura; gipo de cotonina; 

Menjar 3 cortes de cansalada; una sort de botifarres; 5 o 6 quarteres d'ordi q los 

matxos lo van menjant; 33 qu de blat i mestall; 36 qu d'ordi; 6 q de faves; 7 

q de favolins; 1 q de morens; 1 q de llenties; 

Altres boteta de mitg quarter i una de 5 meitadelles; bota de mitja carrega; 3 

sarrias d'espart i una senalla de 3 cortans; 22 dotzenes de bri i estopa; una 

escopeta; 2 saques de 34 quarteres; romana de ferro; 2 culleres de plata; 

un sinto de plata; uns poms d'or; 3 anells d'or; uns agnus de plata; 2 canes 

de xamallot; quota d'escot blanc; tros de filadis que hia ha alguna cana; 

Altres terres o horts - 

Observacions sembla mullat, tinta esvaïda 

 

 

 

Inventari d'Isidro 

Cardus: 

 

Any 1698 

Nom Isidro Cardus 

Professió pagés 

Lloc casa casa junt amb un clos de tinguda 4 mujades 

Nº cambres 7 (entrada, cuina, celler, estable, sala, cambra de la part de llevant, cambra 

del blat) 

Estris cuina pastera de pi amb passadora i sedas; 2 calderes d'aram; un asco molt 

dolent; pala de ferro per lo foc; olla de ferro; sort de plats i escudelles, 

també olles de terra;  
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Estris del camp 2 alabardes, una de cuiro i l'altre d'estopa; 2 cavecs; 2 palas fangas i una de 

prima; arada i jou amb sa rella i tallants; uns aurallons; mula de pel negra; 

2 burros de pel blanc; 

Mobles taula amb son calaix i capitells de pi; 3 bancs d'espatllera de pi; 2 cadiretes, 

una d'espart i altre de fusta; cadira de fusta amb espatllera; un bufet de pi; 

2 llits de pilars; 2 marfegas; 2 matalassos; una caixa de pi; 2 cofres i una 

caixa molt usats; 

Roba No consta 

Menjar 6 quarteres de blat; 

Altres 3 botes de 6 carregas i 3 de 3 carregues; un embut de fusta; cub de fusta 

de algues 20 carregures de varema; 

Altres terres o horts - 

Observacions Incomplet? falten els testimonis i la casa del seu fill (que podria ser la 

mateixa) té 9 habitacions. 

 

Inventari de Josep 

Arbassa: 

 

Any 1700 

Nom Josep Arbassa 

Lloc casa - 

Nº Cambres 6 (entrada, cuina, celler, estable i eixida, cambra del blat, altre cambra) 

Estris de cuina caldera mediana usada i una paella d'aram mitjana i una altre de ferro 

gran; 4 llums usats i unas graellas i uns lleuens usats; un cove mitja c 

Anya amb dues cistelles, una gran i una xica; pastera amb sos gorniments;  

Estris del camp 4 canechs usats; 2 rellas usades; tallant i forca de ferro amb 4 polgons 

usats; aurellons usats i una gubia xica i usada; 2 fals usades i una destral 

trencada; tria pedres usat; cove gran de portar cartxofes usat; 3 eugas i un 

rossi; 3 bous, 2 vells i un jove; carreta de bous i 2 arades amb sos 

garniments; podadora i colla usat; fals; 

Mobles banch de espatllera usat i un mig corta usat; 2 escambells usats i un 

tamboret media de cuiro; taula de la forma major ab son calaix;  8 banchs 

llisos de llit; 3 caixes usades; 
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Roba pell de llana, i un coixi de ploma usat; 3 llensols de canem i 5 d'estopa; 3 

estovalles, 2 de llises de canem i una de canem i coto gran; 6 tovallons i 8 

eixugamans; flasada blanca usada; 3 marfeyas usades; 5 camises, una de 

tela i la resta de canem; 2 gipons de coto i unes mitges de estam usades; 

gambeto de 22 botons?  i un balons de axamallot i altres de p 

Any usats; gambeto i balons de burell usats; 2 sombreros usats; unes 

sabates usades; capa de 22 usada i altre de burell dolenta; vanova de 

pinyonet de canem; 

Altres escopeta llarga amb p 

Any frances usada; bota de 2 carreyas i una altre de 1 carreya, usades; 

barralo i una bota d'un barralo; barralo fruiter i una portadora;  al pou, una 

galleda amb corriola, corda i cadena; a la pallissa, 200 quintars de palla; 

quadro de paper i una pica de terra de aigua beneita; 14 culleras de plata, 

una trencada; 4 anells d'or, 2 amb pedres i 2 amb perles, els quals estan 

empenyats 

Professió pagés 

Menjar 300 faxinas, mes o menys; 12 quarteres i mitja de blat; 5 quarteres de 

favas i 2 quarteres de favolins; 1 quartera de cigrons; 4 forchs d'alls; 3 

carregues de vi blanc grec; 11 quarteres de blat; 3 saques de tenir blat i 9 

sacs i un quart de pesols;  

Altres terres o horts - 

Observacions amb preus 

 

Inventari de Josep 

Blanc: 

 

Any 1700 

Nom Josep Blanc 

Lloc casa casa en lo carrer de dalt 

Nº Cambres - 

Estris de cuina una cassa/ calla d'aram; una caldera d'aram; 2 paelles d'aram; una pastera; 

Estris del camp - 

Mobles caixa amb 11 llensols; una taula. 

Roba - 

Altres 2 botes de 5 carregas buides; 

Professió pagés 

Menjar - 
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Altres terres o horts vinya de 3 mujades 

Observacions sense preus, "feta a instància del economo dels pobres vergonyans del Pi" 

 

Inventari de Jaume 

Ginebreda: 

 

Any 1701 

Nom Jaume Ginebreda 

Lloc casa - 

Nº Cambres 8 + pou (entrada, cuina, celler, estable, cambra que dona al corral, cambras 

damunt de la cuina(2?), corral) 

Estris de cuina una pastera plana de alba molt usada ab sos posedoras y dos sadassos y 

son calaix; una caldera d'aram mitjana usada y una olla de ferro usada; 2 

paellas de ferro, una xica i l'altra gran; una graella i uns ferros usats; una 

sort de plats blaus i escodellas; una sort de plats de foc y ollas; 8 

cobertoras de ferro patitas usades; 2 gerras petitas, 2 cantirs xics i un 

gibrell; una collera de plata, una de llautó i una de ferro; un tallador i una 

ma de morter, 5 culleras de fusta, 3 de grans i 2 de xiques; 4 cistells i 2 

sarcalles;  

Estris del camp 2 arades, una de port i una altre de ausallons amb una rella i un tallant; 3 

jous, dos de bous i un de mules; 2 destrals, una de grossa i una de xica, 

usades; uns sercapous dolents; una xanaga i 4 sogas, usat tot; 6 forcas, 

entre oscuras i claras, i un rampi i un tiras tot usat; una brida dolenta i 2 

jochs d'estreps de ferro sense corretjas; un garbell dolent; un gualado de 

palla i un canach; un cup petit; un rossí de pel castany de 9  

anys; un parell de bous, un marcat i l'altre vermell, un de10  

anys i l'altre de 6; 2 varranes, 4 nodrisets de un  

any i 2 porsellets;8 caps entre vaques i vedells que es tenen a guany; una 

carreta de bous dolenta; dues escales, una llarga i una curta; 

Mobles 2 taules d'arbre, una gran i una xica, i un pagos?; 3 banchs d'espatllera 

usats; un llit de pilars amb marfega; un llit de banchs a cada cambra amb 

sa marfega; 18 llensols d'estopa usats; 2 matalassos desfets; tres flosades i 

una vanova; mitg quintar de cànem pentinat; 4 caixes d'alba usades; un joc 

de banchs sense los parats; 

Roba  mitja dotzena de tovallons; 11 estovalles, una de pinyo i les altres de drat 

llis; 3 coixineres i 3 coixins; 20 camises entre d'home i de dona de bri 

usades;8 eixugamans usats; una capa de burell i altre de bayeta i un 

gambeto de borell i unas calsas de burell i una camisola de cordallats, tot 

molt dolent; unes calsilles i un gipo de drap de cada cosa; 
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Altres un Rosch gornit ab pues de ferro; una escopeta i una carrabina molt 

usades, i un flasco de monisio; una bota de 5 carregues usada i altre de 

mitja carrega; un barrelo i dues portadores i un cubell; 9 estenas sense fer; 

2 butigues; un quadrat de pi i una tilera de arbre; una alberda dolenta i una 

sarria d'espart dolenta; un sandre usat; 6 quadrets de paper gornits; un 

sant Christo; una galleda i una corriola amb son llibant; 

Professió pagés 

Menjar mitja carrega de vi grech;algunes tres quartes sembrat de blat en lo clos; 

Altres terres o horts pou i corral, a més del estable; en lo camp de la alberallada, 3 mujades de 

blat sembrat a mitges; en lo camp muntaner, 8 quarteres d'ordi sembrat a 

mitges; 6 quarteres de blat sembrat al dit camp montaner, sembrat a 

mitges; 2 mujades de blat sembrat en dit camp montaner;2 quarteres de 

canem sembrat en lo clos; 200 faxinas; lo gra axira del demunt dit se 

continuara en aver batut. 

Observacions sense preu 

 

Inventari de Francesc 

Amat: 

 

Any 1701 

Nom Francesc Amat 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina una caldera que hi estan 4 galledas d'aigua; una olla de ferro; 2 payellas de 

aram, una de gran i una altre de xica; los llenans i uns ferros; una pastera 

dolenta sens petjas ab ses pasadores i un sedas; 

Estris del camp un parell de bous de 7 a 8  

Anys, un molt dolent; un rossí de 7 a 8  

Anys; una barrana amb 9 nodrissos de 4 mesos; la carreta de bou molt 

dolenta amb molts raixs trencats; un rasela ja usat; un canach bo; unas 

arpias molt usades; 2 parells d'orallons, los uns amb dentals i els altres 

sense; 2 rellas i 2 tallans; una arada i un jou;  

Mobles una taula llarga amb capitell i calaix; 2 llits de pots i bancs; 2 marfegues; 

una vanova; borro d'una vanova; una caixa molt dolenta 

Roba 9 llansols d'estopa, 5 bons i 4 molt vells; 3 estovalles; 5 eixugamans; una 

flasada blanca; 
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Altres 5 quintars de canem; una corriola del pou amb la cadena i una galleda; un 

cubell; 2 botes de 5 carregues, la una bona i l'altre no;  5 portadores i una 

mitja quartera amb un mitg corta; una dotzena de rams de fil de bri de 

canem; 2 llums molt usats; 60 quintars de palla. 

Professió pagés 

Menjar - 

Altres terres o horts 7 mujades de goret, 6 de dos llauros i una de goret de canem, de terres 

den Moragues, hortolà de BCN; 

Observacions - 

 

Inventari de Mariagna 

Castells: 

 

Any 1701 

Nom Mariagna Castells 

Lloc casa la Bordeta 

Nº Cambres - 

Estris de cuina 4 culleres de plata; 2 calderes; una pastera plana; 4 tenalles usades; una 

paella mediana; unas graelles; una caldera sense ansa; llenes i un 

clamastre; una pala de forn, broncas usat;  

Estris del camp una mula negra amb la brida, breas i alborda de canem blanca; 

Mobles 3 caixes de noguer, dos mitjanes amb calaixos i una mitjana, dins de les 

quals hi ha 2 paperinas de plata de 30 lliures 4 sous, i l'altre de 25 lliures 4 

sous; un rodado de llit  a la vellura usat; un llit amb dos matalassos; una 

marfega; un altre llit amb una marfega i 3 bancs; 2 bancs respatllers; tres 

tauletes mitjanes amb un calaix; 2 caixetes sense cobertor; 

Roba 3 tovallons, 9 llansols de bri de canem; 4 tovalloles de bri de canem; 

faldilles vermelles, flasada verda; 3 capells de bri;  

Altres un torn de fusta ab tots los estris de pacar farina de diferent llargaria; 10 

quarteres de farina venuda per 4 ll 10 sous; una vitella de plata amb 5 

cascabells; uns agnos de plata amb la cadena molt grossos; un bercant de 

plata amb la cadeneta; un anell d'or amb pedres; 4 rams de fil; 6 carregues 

de bri de canem; un garbell ben bo, un piquerol de bronze; unes esconelles 

bones;  

Professió - 

Menjar 9 quarteres de farina de blat bo; 3 quarteres de lego fet d'altre farina;  

Altres terres o horts - 
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Observacions - 

 

Inventari de Miquel 

Paylla: 

 

Any 1702 

Nom Miquel Paylla 

Lloc casa casa situada en lo carrer publich de la dita parròquia 

Nº Cambres 7 (menjador, botiga, cuina, estable, cambra gran de la torra, cambra més 

alta de la torra, cambra demunt de la cuyna) 

Estris de cuina clamastechs; 2 ferros de trespeus; uns llumens; unes graelles i pales del 

foc; 2 paelles de ferro grans i una xica d'aram; escalfeta de ferro; 2 olles de 

ferro, una gran i una xica, amb ses ubertures de ferro; casola de aram; olla 

d'aram per posar aigua d'afeitar molt usada; uns asmolls i una mitja lluna; 

caldera gran molt usada; caldereta petita molt usada; 4 llums de ferro; 2 

candaleros i 2 tenidors de taula tot de llautó; 3 cassons d'aram, un gran i 

altres petits; 2 morters de pedra; una p/giradora; sort d'ollas de terra; sort 

de plats de foc y de plats blaus ab algunes plates; una galleda i una 

corriola; collera de llautó; alguns cantirs; una salera; una pastera amb 2 

sadassos i los demes arreus;  una garrafera sense garrafa; un escalfado; 

una cassa/calla; una sota copa i 3 gots de plat; una pafrena burera i saler 

de plata; 2 escodellas i una palmatoria de plata; 9 culleras de plata i una de 

molt xica; 6 algerres de posar olives;  

Estris del camp un rossí de pel gris; un burro de pel negra; 2 albardas negras y 2 bridas; 2 

botetas de barralo;  

Mobles taula de alba amb 3 banchs d'espatllera grans; taula de pi amb dos capitells 

i un banquet xich d'espatllera; un cofre ab alguns llibres dins petit i usat; 

armari gran de pi ab dos calaxos ab molts llibres dins i ferros de sirurgia; 

cadira d'afeitar; 2 escambells i 2 cadiretes; una camilla de ¿guer ab sos 

cortinatges de brilanit de color oscur; una marfeja amb dos matalassos de 

telas blancas; mirall gran; un cofre usat gran i 2 caixes usades, una molt 

xica; 2 caixes de pi grans i un cofre petit; una caxa amb calaxos la qual me 

donaren quan me casaren y dins de la qual hi ha un llansol gornit de bri i 

dues tovalloles de lli gornides tot lo qual me donaren junt amb la caixa; 3 

cadires sense cuiro i una d'espart; llit de pilars ab sa marfega i un matalas i 

una flasada blanca usada; cadireta d'espart; llit de banchs ab una marfega; 

una marfega buida;  
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Roba flasada verda; 4 coixins; 46 llansols de bri de cànem; 24 llansols d'estopa i 

alguns barrejats amb bri; 13 coixins de bri de cànem; 2 llansols de tela amb 

8 coixineres xicas i grans de tela; 4 dotzenes d'estovalles de dinyonet 

d'estopa; 7 dotzenes i 10 tovallons d'estopa; 5 dotzenes d'eixugamans 

d'estopa; 2 vanoves de burro grosses i una d'encotonada prima; 3 

tovalloles usades, 2 de tela i una de pinyonet; 22 camises de bri de cànem i 

2 de lli; faldalli i gipo de sati vest; caputxa de vallut garnida de punta d'or i 

de plata; caputxa de riso usada; faldilles de tafata negra; ropilla de riso i un 

manto d'esconilla i un davantal de tafata negra; faldilles de bocheals de 

color llises; vestit d'home de p 

Anyo escur y una capa de p 

Anyo negra; gambro i una capa de p 

Anyo de pel de rata tot usat; sombrero bo; mitges d'estam; 3 robes i mitja 

de cànem per a filar; lo fil de 5 robes de cànem; 20 lliuras de burro filat; 2 

cordes de bugada; 8 costals usats; pessa d'estopa de unes 40 canes 

Altres 2 basines d'afeitar; portadora amb 2 senolls de ferro; 2 quadres, un de la 

mare de D del Roser i l'altre del cap de St Anastasi; un estoig petit gornidas 

les llanetas y altres instruments de plata; una campaneta, agnus i una 

sarena tot de plata; un clauer i un aguller amb sa sinta de plata; arrecades i 

gargantilla d'or i perles; uns agnus de fil de grana ab sa suguilla d'or; 2 

pessas d'or, una gornida de perles i l'altre de pedres verdes; rosaris de 

granats fins encadenats de plata; 2 manillas de granats fins; gargantilla de 

coral; arracades d'or garnides de jaisins; 3 anells d'or, 2 amb pedres de 

jaisins i l'altre amb pedres violades; un joc de botons d'or; 

Professió mestre cirurgià 

Menjar 2 sacas ab cul d'espart, en una 24 quarteres de blat; saca petita amb 2 

quarteres de blat 

Altres terres o horts casa amb hort; mitja mojada de terra davant de casa; una mojada de terra 

sota la terra den Famades; pessa de terra de tinguda una mojada a la 

partida de la Fabregada; pessa de terra de tinguda d'una mojada al camí de 

la barca del Prat  

Observacions sense preus 

 

 

Inventari de Francesch 

Masses: 

 

Any 1702 

Nom Francesch Masses 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 
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Estris de cuina una caldera d'aram; un cup de fusta; 

Estris del camp una aixada d'escarpell i una aixada estreta; un bolant de segar canem; 2 

fals; podadora; una vaca vella;  

Mobles caixa vella de alba;  

Roba una capa de burell tota usada; gambeto de 22 bo amb giras de tafeta; unes 

calses d'estamenya bones;  gambeto de burell dolent; sombrero de copa 

rodo; sabates de vaqueta i unes mitges d'estam; una camisa; camisola 

verda dolenta; uns esclops 

Altres 4 cauechs, 2 amb manechs i 2 sense; un sac; un gipo de quotunina; 

escopeta amb p 

Any catala;  una destral bascaina; una bota de 5 carregues plena de vinagre 

nova; unes bragadores i dos espadellas; 

Professió treballador parroquia 

Menjar 2 quartans i mitg de cigrons; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Simon 

Varner: 

 

Any 1703 

Nom Simon Varner 

Lloc casa caseta en terres dels pubills Corts 

Nº Cambres - 

Estris de cuina - 

Estris del camp - 

Mobles 2 caixes de alba, una amb calaixos i altre sense; caixeta xica de pi; 4 banchs 

de alba de llit; una vanova de borron? 

Roba flasada llana usada; capa de burell usada; sabates grosses i uns calson 

usats; 2 llansols molt dolents que se han de desfer per fer camises a sos 

fills 

Altres 2 armes curtes; un saca molt dolenta 

Professió masover 

Menjar - 
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Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Josep 

Martí: 

 

Any 1705 

Nom Josep Martí 

Lloc casa carrer de dalt 

Nº Cambres 3 (caseta amb lo portal que te en lo pati i una poca de terra erma que te 

alrededor; entrada del estable, cuina i mansia, aposento de dalt) 

Estris de cuina una caldera mitjana; unas graelles usades; uns ferros de tres peus; un llum, 

un bolant i una podadora, tot usat; un casso de aram bo; una sort d'olles, 

plats i escudelles; una pastera d'amassar gran; una palafanga; tres 

magalles;  

Estris del camp dues destrals usades; 

Mobles una taula de arbre; dos banchs de arbre; dos cadires d'espart; dos 

tamborets de seure; un llit de banchs parat amb sa marfega, dos llensols i 

dos flasadas; 3 caixes grans, dos d'albe bonas i altre de noguera; 

Roba un ganbeto de 24 molt usat que era del difunt; 10 llensols, de bri i 

d'estopa; mitges de seda de color are; 8 tovallons usats; estovalles usades; 

2 capes, una de panyo de color amello i la'ltre de barell; 4 costals usats;  

Altres una barra blanquinosa i un picerro; 2 dotzenes de  fils de canem sense filar;  

11 dotzenes de ramas de fil blanquejat, 6 de brem i 5 d'estopa; vanua 

usada;  poms d'or usats; pepita de plata usada; un anell d'or amb pedra 

encarnada usat; mitja quinta de canem, 16 palmes de bri bo per camises;   

Professió treballador parroquia 

Menjar - 

Altres terres o horts un bosi de terra que s'anomena la Nora sembrada de blat, mitja quartera. 

Observacions - 

 

Inventari de Joan Ortis: 

 

Any 1706 

Nom Joan Ortis 
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Lloc casa - 

Nº Cambres 1 (només es menciona la cuina) 

Estris de cuina 2 algerres per portar oli, grayelles mitjanes; payella petita; ferros de tres 

peus; la pala del foc; unas ferradoras dolentes; una pastera amb son calaix;  

Estris del camp - 

Mobles vanua usada de borro; vanua usada de pinyo; una marfegueta usada; 2 

vanuas de tela forrades de coto; 2 caixes dolentes; taula llarga amb sos 

capitells; escanbell de seure; una taula de pi; 2 banchs d'espatllera de pi; 3 

caixes buides, dos de arbre i una de pi; llit parat de 3 banchs i la seva 

marfega i matalas amb llansol i flasada blanca. 

Roba 21 llensols, d'estopa i de bri, alguns guarnits; flasada blanca; matillena 

blanca; flasada norongada; 2 tovalloles; 2 tovallons; 8 estovalles; 7 

coixineres; 16 eixugamans; un davant de llit de felanpua; 6 llansols; 3 

camises d'home; 4 camises de dona; una camisola; la capa del difunt; 3 

faldilles de dona, unes de xamellot negre i altres de xamellot quinot 

encarnat, altres de boqueyols blaus; una ropilla de quinets negres amb son 

gipo de quinets encarnats; manto de estam viat;  

Altres canas de pare i mare; canas d'estopa; 14 dotzenes de rams d'estopa; 3 

dotzenes de cabdells d'estopa; 9 cadrets petits de diferents sants; uns 

pomos amb ses anelletes d'or; 3 anells d'or, un de perles; 2 culleres de 

plata; un clauer de plata; una sort de ferralots amb un sercol de ferro de 

cabell; 

Professió treballador parroquia 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

 

 

 

Inventari de Pere 

Llacuna: 

 

Any 1706 

Nom Pere Llacuna 

Lloc casa - 
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Nº Cambres 4 (entrada, cuina, cambra de devant, cambra de darrera) 

Estris de cuina una payella; una graella; un llum; algunes olles, plats i escodelles; 

Estris del camp - 

Mobles tauleta amb un calaix; lo banch de cosi soles; lo banch i roda i les creus; 

una caixa de noguer; una vanova de coto; un matalas de bordets; dues 

marfegues; un llit depen de gal; lo pinta gran; llit de banchs,  

Roba 3 flasades, una blanca i dues verdes; sena de rellanar, de bri i d'estopa; 10 

llensols, bri i estopa; estovalles de coto; 2 tovalloles, una de coto, altre de 

tela; 6 tovallons; 6 coixineres, de tela i de bri; 8 camises d'home; una 

mantallina de criatura; capa de 24 portugues; camisola vermella de p 

Anyo; gambeto de p 

Anyo i uns calsots d'estemenya;  

Altres 48 cabdells de fil d'encordar; 27 cabdells de fil de cosir; 100 cabdells de fil 

cru; 5 dotzenes de parells de soles; 4 dotzenes i mitges d'espardenyes 

negres; 100 parells d'espardenyes de fil cru; 3 robas de corda fetas; 8 plecs 

de llata; una romana grossa; 10 formas entre petites i grosses; 6 ganxets; 

una boteta de barralo; 5 dotzenes de fil; 4 culleres de plata; 3 anells d'or, 

un gornit de jacints, altre de pedres blanques i altres de perles; 14 quintars 

i una roba de canem. 

Professió espardenyer 

Menjar 2 quarteres de blat; un corte de cansalada; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari d'Isidro 

Cardús: 

 

Any 1706 

Nom Isidro Cardús 

Lloc casa - 

Nº Cambres 9 (entrada, cuina, celler, corral, estable, sala, cambra de migdia de part de 

ponent, cambra de migdia de part de llevant, golfa) 

Estris de cuina pastera amb dos pastadors i sadassos; un escó; olla de ferro; 2 calderes, 

una gran i l'altre xica; 3 candaleros de llautó; los flamastechs; ferros 

trespeus; la salera; una sort de plats, escudelles i d'olles; 2 paellas, una de 

ferro i una altre d'aram; casonet d'aram; dos llums;  
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Estris del camp albarda de cuiro amb sos estreps; una brida; unes estores de carreta; arada 

de port ab sos gorniments i un jou; una mula vella i molt dolenta; 3 braus; 

2 vaques; 2 bravas; una vedella; un rascla usat; una carreta de bous;  

Mobles taula llarga amb son calaix, 3 banchs d'espatllera; cadireta de seure la 

criatura a taula; cadireta de fusta usada; una taula; un llit de pilars; 4 

banchs de llit; un llit de pilars ab son cortinatge; una caixa i un cofre; 2 

marfegas usades; un matalas usat; 

Roba una capa molt usada; 2 flasades; 2 llensols de bri usats; 17 llensols d'estopa 

usats; 2 camises d'home; 14 tovallons; 2 vanoves; capa de p 

Anyo portugues i una altre de pinyo negre; gambeto de p 

Anyo de color c 

Anyella; gipo d'escarlatina ab botonada de plata; gipo de talason; un sinto i 

agulles de plata; 2 coixins de llaurar usats; 

Altres embut de embotar vi; una xaveya; una escopeta sense p 

Any; una baseta de criatura; cup de fer vi amb son be/oscat; ganxos, arpies 

i un cavech; 5 sacas usades; 3 garbells; un quintar de canem; 19 dotzenes 

de bri d'estopa; 3 dotzenes de badias de bri de canem; 8 culleres de plata; 

3 gots i una tassa de plata; 2 forquilles de plata; 2 botons grossos 

pantalons de plata; una corretja amb rivella de plata; uns agnus amb son 

horcansi de plata; una pessa de filigrana gornida de perles d'or; 2 

arrecades d'or gornides de perles; uns botons de filigrana d'or; 6 codrets; 

una escopeta llarga bona; 2 cordes noves; 2 sacs de nar al molí; 

Professió pagés 

Menjar 6 carregues de vi un poc agre; 7 botes; una quartera de de garballo; 57 

quarteres de blat bo; 5 quarteres de mill; un tossino salat amb sos 

botifarres; 

Altres terres o horts - 

Observacions no se pogué clourer per causa del exercit francés que arriba a sitiar BCN i 

tot fou saquejat fins a les coses de la iglesia i fou als primers d'abril del  

  

Inventari de Maria 

Amat: 

 

Any 1706 

Nom Maria Amat (esposa de Francesc Amat) 

Lloc casa casa amb una axida a dita parroquia en lo carrero qui va a casa de Josep 

Duran 

Nº Cambres - 

Estris de cuina caldera usada que hi caben 3 galledes d'aigua; 2 paelles usades xiques i 

una gran d'aram;uns trespeus de ferro i uns llevans; olla de ferro petita i 
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trencada a les vores; 

Estris del camp un bou de 12  

Anys i pel blanquinos; 

Mobles taula usada amb sos capitells i calaix; una marfega; 

Roba 5 llensols d'estopa usats; una vanova de borro; 2 camises de dona de bri de 

canem; unas faldillas de bayeta molt dolenta i una ropilla d'escot molt 

dolenta i un devental de sargil molt usat; una flasada blanca molt dolenta; 

unes estovalles d'estopa molt dolenta; 

Altres una corriola i la cadena del pou 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Joan 

Norta: 

 

Any 1709 

Nom Joan Norta 

Lloc casa - 

Nº Cambres 6 (entrada, cuina, celler, cambra del cap de l'escala,cambra de darrera, 

estable que es fora) 

Estris de cuina clamastechs bons; una cossa; calderó petit; caldera gran bona; graelles 

mitjanes; 3 paelles de dif tam 

Anys; ferros de trespeus; olla de coure; los lluiens de ferro de l'olla; una 

salera de fusta; cullera de fusta; sort de plats; sort d'olles; sort 

d'escudelles; un morter de pedra; 2 llums usats; pastera de tomba bona ab 

sos calaixos pasadoras i sedassos; 

Estris del camp 3 cavechs i una onagalla; arpias i gubia; botes de dif carregues; una muleta 

negra; 4 bous llauradors, dos vells i dos joves; 2 eugues; una carreta de 

bous bona; una arada de llaurar gornida bona amb son jou. 

Mobles taula llarga amb son calaix de albe bona; banch d'espatllera llarg d'albe; 

una tauleta d'albe usada;cadireta d'espart; escanbell gran i un de xic; 

banca de seure; un llit de banchs usat ab sa marfega parat; un llit amb 

pilars i sos cortinatges blancs; una caixa vella on tenen la roba de vestirse; 

caixa nova d'albe; un llit de banchs amb sa marfega i matalas; 
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Roba 3 vanuas de borro; 30 llensols; 2 dotzenes de tovallons; 6 eixugamans; 

unes estovalles llargues bones; 6 estovalles comunes; una dotzena de 

coixineres; 3 flasades usades;  

Altres un quintar de canem per filar, part filat; 2 quadres mitjans de la mare de 

deu del Roser i altres; 4 garbelles; una saca de posar blat; 2 culleres de 

plata; gerra de 4 antes gran; 4 quadres petits, un de sant Antoni; 

Professió pagés 

Menjar un baco salat; 3 quarteres de mill; 

Altres terres o horts camp prop de casa sembrat de blat; al camp gran den Vogal, blat; lo camp 

del Reu, blat; a la barraca del sr. Costa, blat sembrat tb; en de tu barraca, 

ordi. 

Observacions - 

 

Inventati d'Agustí 

Ortich: 

 

Any 1712 

Nom Agustí Ortich 

Lloc casa casa llogada al mestre Jaume Millas 

Nº Cambres 4 (entrada o botiga, cuina,cambra de la part del carrer, cambra de darrera) 

Estris de cuina 2 payellas, una de gran i una de xica; uns peus de ferro; olla de ferro; 

caldaro d'aram; pastera petita amb sos garniments; sort de plats, 

escudelles i olles de terra; pala de forn; 

Estris del camp 1 brida de cavall; 

Mobles 2 cadires de basos per afeitar molt usades; 2 tauletes; banch d'espatllera i 

banquet; 4 banchs de llit amb una marfega; 2 matalassos usats; caixa 

usada; 3 banchs de llit; una marfega;  

Roba una cortina amb una barreta de ferro; 8 llensols de bri d'estopa; vanova de 

cotó; 12 tovallons; 6 eixugamans; 6 estovalles; 4 coixineres; 3 flasades 

usades; capa de p 

Anyo; un gambeto de p 

Anyo; un gambeto dolent; unas calsas de cuiro; 2 sombreros;  

Altres un estoig de ¿nenages?; lo llansatero; 2 bacines d'afeitar ab ungeno; 

bressol, baceta i trona; 3 dotzenes de rams de fil; un espadin; 2 figures de 

st Antoni de padua de escultura; un quadre de st Francesc Xivier; un St 

Christo; un mirall; alguns llibres te a casa de sa mare; 

Professió mestre cirurgià 
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Menjar - 

Altres terres o horts mitja mujada de las conduptas que no haura cobradas 

Observacions - 

 

Inventari de Martí 

Tucet: 

 

Any 1714 

Nom Martí Tucet 

Lloc casa casa en lo carrer publich 

Nº Cambres 3 (cuina, entrada i cambra) 

Estris de cuina pala de foc, graellas i uns ferros; 2 olles i 3 plats de terra; un llum 

Estris del camp - 

Mobles dos banchs de llit; una marfega amb dos llansols usats; 2 banchs i un esco; 

lo banch de la pastera; 

Roba alguna roba; una camisa, un gambeto de burell i unas calsas de cordellas 

blanchs 

Altres 2 carretades de fusta d'alsina i om; ferro vell; un costal amb  una arroba de 

farina i altre amb 2 quartans d'ordi 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Francesc 

Amat: 

 

Any 1714 

Nom Francesc Amat 

Lloc casa casa al carrer del mig, ab portas de pi, ab pany i clau i una exida a la part de 

ponent 

 

Nº Cambres 3 (cuina, una cambra i una altre espallada) 
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Estris de cuina pastera ab sos menestes de pi, bona; una caldera d'aram gran, apedasada; 

una paella d'aram bona; una paelleta dolenta; unas graellas velles; una 

pala de foc dolenta; 

Estris del camp arada de port amb sos arreus, jou i coixins; un rascle; una carreta bona; 2 

mules, una jove i l'altre vella; un machet petito; los gorniments de la 

carreta; ferramenta petita de llaurar; 3 cabechs bons; una magalla; unas 

arpias; 2 dallots; una palafanga curta; 2 pales primes; estoras usades de 

carreta; 

Mobles 2 caixes de alva amb p 

Any i clau; 2 bancs de costé; 4 bancs de llit; 3 marfegues;  2 banquets de llit 

petits;  

Roba 6 llensols d'estopa usats; 2 estovalles d'estopa llises; 2 eixugamans usats; 2 

capes, una de 22 i l'altre de burell dolenta; un gambeto de burell; una 

camisola de burell; un gipo blanc de bonbosi; calses d'estamenya de carne; 

flasada verda; una vanova de borro dolenta; camisa de tela usada; 

Altres un bast petit; una albarda blanca; 2 cordes; una xavega dolenta; mitja 

quartera i mig quarta (no diu de què); una galleda, una corriola; 2 botes de 

3 carregues; 

Professió pagés 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Martí 

Tusset: 

 

Any 1715 

Nom Martí Tusset 

Lloc casa - 

Nº Cambres 3 

Estris de cuina  unes grahielles usades; 2 llums usats; 2 ferros del foc; una torradora de 

cast 

Anyes; una pala de forn; una pastera; 2-trespeus de taula; 10 plats de 

pissa; 4 plates blaues de terra; 3 spluls de foc; 4 olles d'una ansa; 4 culleres 

de llauto; 

Estris del camp un burro de 6  

Anys amb sa albarda i estris; 2 esperons amb ses capses de suro; 2 gerretes 

de salar olives; 



El Conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII / Clara Álvarez Jáuregui (2010) 

 

107 

 

Mobles 2 banchs de llit; una marfega i un matalas; 2 banchs de taula; ascó i taula 

de foc  

Roba mantellina de bayeta blanca; 2 llensols de canem usats; 2 camises velles de 

bri; 

Altres 2 sacs vells; una corriola amb sa cadena i soga; 2 carretades de fusta de 

hom i alsina; al prat en casa de parellada, 2 carretades mes de fusta; una 

boteta de un barralo. 

Professió - 

Menjar 5 cuixes de premsa de boara; 

Altres terres o horts un brancal en lloc de nou 

Observacions - 

 

Inventari dels Alsina: 

 

Any 1716 

Nom Maria i Andreu Alsina 

Lloc casa casa en lo carrer prop la plasa de Hospitalet, la qual trau porta al carrer 

Nº Cambres 4 (entrada, cuina i estable i aposento) 

Estris de cuina una pastera d'amassar bona, amb sedas i tot lo necessari, so es capitells i 

demés; una caldera mitjana, una paella i un cassonet; 

Estris del camp un cavech, una magalla, un rascló i una destral; 2 burres blanques ja de 

temps;  

Mobles 2 banchs de seure; un llit de posts i bancs i sa marfega; 2 caixes de albe 

dins de les quals hi ha roba; una marfega bona;  

Roba un ganbeto de p 

Anyo amb gafets de plata molt bo; una capa de p 

Anyo portuguesa bona i unes calses de estamenya usades i uns calsots; 

una gavardina i una caputxa d'escot, tot usat; 2 faldelins, un de boqueal 

carmesi i lo altre d'escot; una caputxa de creatura; 5 llensols, 4 d'estopa i 

un de canem; unes estovalles i 6 tovallons bons; unes manigas de boqueals 

amb botonada de plata; unes estovalles de pinyo, 3 coixineres i 2 

canbuxos; una vanua de canem; un devantal negre molt bo; un sinto i 

agulles de plata bo; 
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Altres 4 pots d'alba i una saca de posar blat i 2 sacs; 26 garbes de joncs; 12 

dotzenes de ramas de fil d'etopa blancs; 4 botas de 2 cargues viudas; una 

campaneta de plata amb son cadeneta; unes civelles de sabatas de plata i 

dos parells de botons de plata; 3 anells d'or, lo un molt bo i els altres 

metgansers; uns botons d'or bons i unes anelletes d'or bones; 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de 

Barthomeu Cabesa 

Closals: 

 

Any 1717 

Nom Barthomeu Cabesa Closals 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina Pastera plana usada; paellas, ferros i graellas; caldera, casso de aram i olla 

de ferro; una sort de plats, olles i escudelles; lo ferro de una galeda;  

Estris del camp Bous llauradors vells; arada garnida amb tot lo necessari; pelador de pelar 

palla; fals i podadora; garbell espolsado; uns ganxos dolents; 2 forcas 

espesas, 2 de clares i un forcat; pala de ventà; una saca de 30 quarteres; 

una percera amb una poca de palla; un poc de barro per una vanaua; 

Mobles tauleta petita viuda; dos caixas dolentas i un tamboret;  

Roba capa, gambetó, calsons de barell tot usat; llansol de cobrir lo llit pentat; 

llansols de pare i mare usats; 5 tovallons usats; 2 coxineres usades; 4 

estovalles d'estopa usades; 2 eixugamans usats; una faixa d'estam 

vermella usada; 2 coixins dolents de llaura; 2 camises dolentes; 

Altres cinc banells dolents; boteta de barralo; dos llums usats i una pala del forn; 

palafanga; una vanua bona; una xauega de para palla; un dallot ab sos 

garniments; peu de debanadores; mig carta bo; 

Professió pagés 

Menjar tosino petit de greix; ordi per sembrar 

Altres terres o horts - 

Observacions sense preus 
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Inventari de Jaume 

Manalt: 

 

Any 1717 

Nom Jaume Manalt 

Lloc casa casa de la sra Genart, a la Marina 

Nº Cambres - 

Estris de cuina una paella gran i un morter 

Estris del camp un parell de bous llauradors vells; 8 caps de bestiar; 3 vaques, 2 braus, 2 

mon--- i una monaixa; 2 rosins molt magres i una poltra; una carreta vella i 

un rascle; 2 strades, una gornida i l'altre sense; un espolsador vell i un 

triapedres rebentat; una pala de venta; 

Mobles ua caixa dolenta; una caixa bona usada; 

Roba una capa de burell i uns calsons; un ganbetó i una camisola, usat tot; 4 

llensols, 2 de bri i 2 de pare i mare; 2 camises dolentes; un ganbeto de p 

Anyo usat; unes calses de xamallot usades; 

Altres una mesura o mitja quartera usada; 2 botetas de barralo; 4 dotzenes de 

rams de bri; 7 dotzenes de rams d'estopa; 

Professió pagés masover 

Menjar 7 quarteres i mitja de blat; una quartera de guixas; una quartera de mill; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Donna 

Bocardit: 

 

Any 1719 

Nom Donna Bocardit 

Lloc casa cambra 

Nº Cambres 1 

Estris de cuina uns ferros nous; 

Estris del camp un burro amb sa albardera i sarrià; 
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Mobles una caixa usada amb son pany i clau dins de la qual es troba roba; una 

tauleta usada; una cadireta d'espart usada; un llum;  

Roba faldilles de xamallot de color canyella; una gavardina d'escot usada; un 

gipo de xamallot vermell; un davantall de seda de aldunca usat; un 

davantal de cotó; una caputxa d'escot negre; una camisa nova de lli; 

vanova d'estopa usada; 3 llensols d'estopa; unes estovalles i un sarrallo de 

pinyó; 3 tovallons d'estopa; 3 bolquers; una coixinera; una camisa usada; 

Altres 1 dotzena de rams d'estopa; un fanador de puntes; unes anelletes d'or; 

una arracades amb tres pedres violades i amb son panjant de perles; una 

rajola de sol; 4 feixos de joncs; una boteta amb son calaix; 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Joan Prats: 

 

Any 1720 

Nom Joan Prats 

Lloc casa casa llogada a Francesc Padellas 

Nº Cambres 2 (es menciona entrada i estable, res més) 

Estris de cuina pastera de tomba usada d'arbre; una caldera gran d'aram i un casso 

d'aram xich; olla de ferro i payella mediana; uns ferros, uns clamastres, una 

pala de ferro dolenta del foc, un candalero de coure, unas graellas, un 

morté de pedra, un llum, una galleda usada i una cobartora, una panera; 4 

pots de Pi llargas 

Estris del camp pasadoras i un sadas i a relladora; escala podadora; conellas o ganxos; 2 

cavechi; arada gornida ab una rerda i dos tallans; jou dels bous i altre de 

las eugas; carreta de bas i un rascle de ferro; xarrega amb la corda i 3 

copranas; una albarda dolenta que no val res;  un parell de bous vells; 2 

tossins, un vell i un altre de 2  

Anys; una euga vella, 6 gallines, un gall, 3 anecs,; 2 vacas amb 5 braus que 

son a guany propies de Fr Vidal de Cornella;  

Mobles taula usada; 2 bancs respanders i una taula llarga de fusta, amb capitells; 2 

caixes velles, una amb p 

Any i clau dins de la qual es troba roba; 2 marfegas dolentas i un matalas 

dolent;  
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Roba 2 coixins; 2 llensols d'estopa usats; un llensol de lli usat; 11 camises 

d'home usades; 3 estovalles; 3 tovallons usats; tovallola usada; eixugamà; 

calses d'estamenya; gambeto de p 

Anyo musco; capa de p 

Anyo de color de pel de rata usada, camisola de bayeta usada; 2 garbells 

Altres 1 bolant, 3 sacas usadas i 2 sacs i 6 dotzenes de rams de fils d'estopa; un 

poc de lli per bregar; 6 lliuras d'estopa per filar; 4 lliuras de bri sense filar; 1 

barralo, una mitja quartera; 

Professió pagés 

Menjar - 

Altres terres o horts sembrats a mitjes de favolins i blat, més guarets. 

Observacions sense preus, sembla incomplet 

 

Inventari de Jaume 

Roca: 

 

Any 1721 

Nom Jaume Roca 

Lloc casa Torre Marina 

Nº Cambres 2 (parlen de botiga i estable només) 

Estris de cuina una pastera i pasadora usada; una cassa vella; un sadas dolent; un garbell 

dolent; una galleda amb dos cercols de ferro; una marmita amb son tap 

d'aram vell; una olla de ferro dolenta; una paella de ferro dolenta;   

Estris del camp dos magolls de escarpell vells; dos magallas; dos palas dolentes; 4 destrals 

xiques; 2 estrigols dolents; 4 fals, 2 falsons; una sumera; un tossino 

Mobles caixa amb son p 

Any i clau; 2 marfegas; quatre de llit; 

Roba 6 llensols d'estopa; una flasada verda; 4 camises d'home d'estopa; una 

camisola de caso? usada; 3 camises de dona d'estopa; una estovalla, un 

tovallo, 3 eixugamans, 2 draps de cissell, dos d'estopa; unas faldillas i una 

ropilla de estamenya negra molt usades; unes faldilles de xamallot; una 

caputxa d'escot negra; un devantal de sargil; una capa de burell usada; un 

gambeto de color de pel de rata molt usada; 

Altres 6 dotzenes de rams de fil, 2 dotzenes de bri i 4 dotzenes d'estopa; 4 canes i 

sis palms de drap de bri; 2 sacs;  

Professió pagés (de Corbera) 

Menjar 2 quartans d'oli; 7 lliures carniceres de cansalada;  
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Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Pau Badia: 

 

Any 1721 

Nom Pau Badia 

Lloc casa casa petita 

Nº Cambres 5 (entrada, cuina, estable, cambra damunt l'escala, cambra on morí el 

difunt) 

Estris de cuina una salera; 2 calderes, una petita i l'altre gran;  2 casas vsades; 2 graelles; 2 

paelles d'aram grans; una paella petita; uns ferros; una olla de ferro vsada; 

3 llums usats; una pastera de tomba; una pala de ferro usada; uns llevans; 

un caso d'aram; tota sort de vaxellam; 

Estris del camp una palafanga; una gubia; dos magallas; 3 aradas gornidas; 2 destrals, una 

grossa i una de petita; una carreta i los gorniments usats; un rascla; 2 

coixins de llaurar; 12 tossinos, 3 de greix i 9 de nodrissos; 3 braus, una 

vaca, 2 parells de bous de llaurar; 4 eugues, 3 de pel roig i una negra, i dos 

pollins de dite eugues, un negre i l'altre roig; un rossi roig de 4  

Anys; un parell de mules de la carreta velles; 2 rucs i una burra; 3 ovelles i 

un  

Anyell; 30 caps de gallinam; 2 indiots i 4 indiotes; 

Mobles una taula llarga ab sos banchs respatllers; un cavach usat; 2 cadiretes 

d'espart; 2 escambells usats; 2 llits de banchs amb sas marfegas; 4 

matalassos de llana; 2 llits de banchs ab sas marfegas d'estopa i dos de 

buidas dolentes; 3 caixes i un cofret plenes de roba; 

Roba 4 flasades, 3 verdes i una groga; 2 vanovas de borro; una vanova de borro; 

una flasada blanca de llana; una vanova de coto; 2 gambetos de burell, un 

bo; 2 calses de borell; uns calsons; dos capes de p 

Anyo de color de pel de rata, una usada; una camisola encarnada de St 

Joans; una camisola usada del mateix color; 20 llensols, 6 de bri, la resta 

d'estopa; 12 estovalles llises d'estopa, una de bona de pinyonet; 6 

tovallons bons més 4 d'usats; 1 tovallola de tela; 2 coixineres de tela; 2 

coixineres de lli; 2 de cànem; 12 camises usades de canem; una camisa de 

tela; 12 eixugamans; 

Altres una saca de baleig que si troben quarts de baleigs; 2 xavegas; 2 sacas 

buidas; 2 portadoras; una bota de 5 carregues buida; 3 barralons; una 

romana petita; 3 cistells; mitja quartera -- ab cercols de ferro; una saca 

petita amb quart de mill;un sac de baleig; 2 quarts de faves; un quart de 

favolins; una saca de 25 quarteres de blat; una saca de 14 quarteres de 

blat; 8 quarteres de canem; una romana gran; 5 garbells; un mitg corta; 14 
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dotzenes de fil de lli; 6 dotzenes de ram de bri; 4 dotzenes d'estopa 

Professió - 

Menjar una boteta manllevada mitja carrega de vi grech; sac de farina de mitja 

quartera  

Altres terres o horts una terra a Port i una altre a Hospitalet (a l'Albareda) 

Observacions té casa a Barcelona, que afronta amb el carrer del Carme i St Llatsar. La 

seva dona, Maria, té el seu propi inventari 

 

Inventari de Maria 

Badia: 

 

Any 1721 

Nom Maria Badia, viuda de Pau Badia 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina una olla de coure gran; una caldera gran;  

Estris del camp - 

Mobles una llitotxa usada; 2 marfagas usadas; un matalas usat; un llit de pilars 

usat; una caixa vella; 

Roba 20 llensols; un cortinatge de lli de llit; 2 vanovas usades; unes estovalles; 

una pesa de suballons nous; una capa bona de p 

Anyo portugues; un gambeto de 24 bo; una tovallola usada; 

Altres 14 canes de bri; uns sintons de plata usats; una piqueta de plata usada; 2 

agnus usats; 8 culleras de plata trencades; 5 anells d'or usats de portar a 

les orelles; 2 poms d'or usats; 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions fet a la mort del marit 
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Inventari de Maria 

Serra: 

Any 1721 

Nom Maria Serra 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina - 

Estris del camp - 

Mobles - 

Roba un vestit de color c 

Anyella de seda; un gipo de romas negre vell; una cocilla? de tafata de 

color de rosa amb puntes i cordo de plata; un davantal de indiana usat; 

unes mitjas de seda de color de rosa; una cofia de p---;  un devantal 

d'indiana nou; un devantal d'indiana usat; unas faldillas negras de 

cordonet; unas altres faldillas dolentes; un gipo de primaveras dolent; una 

corilla dolenta groga; unas faldillas de p 

Anyo; unas faldillas dolentas vermellas amb flors negres; una cotilla negra; 

un manguito; una cota de xamera nova de teletas nova forrada de indiana; 

unas faldillas de primavera grogues; una gavardina de dones amb algo de 

plata; un saronero de tafata; un davantal morat amb flors naturals; unas 

faldillas de seda amb flors d'or i seda; un devantal blanc amb flors d'or; 3 

petillos; gu 

Any amb blanc ab dos cintas; una parell de bolans de tela llisos; un 

mocador blau de portar al coll; una mantellina de baieta blanca amb plata 

gornida de tafata; 2 camises de tela una bona l'altre usada; la robeta d'una 

criatura; una cofia de puntes; les camises son a la bugadera anomenada 

Gracia de Sarria; una cota de xanobre griseta dolenta; un parell de mitges 

d'estam verdes; un mocador blanc de miyolina; 2 mocadors mes; 

Altres 2 parells de planafatas, una de St Rude i altre de plata; 2 parells, una groga 

l'altre negra; un parell de cuiro de dolentes; uns rosaris de coral amb sas 

medallas encadenats de plata; una creueta de pedras de vich i un covet 

gornit de filigrana i una medalla gornida de filigrana i un covet de metall 

amb una soladat; un clauer de plata; un anell de una esmeralda amb 6 

diamants empenyat; una creu d'or amb pedres de vich; un anell d'or amb 2 

diamants i una esmeralda;hi havia una cinta amb civella de plata que no es 

troba; una lluna de mirall 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 
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Observacions - 

 

Inventari de Francesc 

Cana: 

 

Any 1722 

Nom Francesc Cana 

Lloc casa casa de Jaume Amell (llogada?) 

Nº Cambres 2 ( només parla de cuina) 

Estris de cuina caldera d'aram; un calderó gran d'aram; una olla de ferro apedasada; 2 

paelles d'aram, una gran i l'altre xica; uns clamastes de ferro; una xaringa; 

2 llevans; unas balansas d'aram usadas amb sos pesos;; 2 ferros; una 

xaringa; una pastera de tomba amb sos pasadoras; 

Estris del camp un rascle de rasclar los camps; una gubia; una magalla; unas arpias; una 

rella i un tallant xic; 2 arades, una de post i l'altre de orellons; 2 coixins de 

llaurar de bestia mula; 2 rodas de carreta molt usades amb un fusell amb 

sas clavias i bolanderas; una cullera de tirar la carreta; un jou de llaurar 

amb las mulas; una palafanga; una euga vella amb un pollí; 

Mobles 2 taulas grans i llargues usades; una taula petita usada; 2 bancs dolents; 

una post de aplaná; 3 bancs de llit usats; 3 bancs de petjes dolents; una 

caixa d'arbre usada dins la qual es troben 16 llensols molt usats; una altre 

caixa d'arbre amb p 

Any i clau dins la qual es troba una vanova; 

Roba 2 coixineres; unas estovalles de pinyo usades; 2 marfegas vellas; una altre 

vanova usada; una flasada petita vella; jaqueta d'escarlatina; capa de 

borell; capa de bayeta; 

Altres 3 botes d'embotar vi; una altre bota de carrega; un barralo de posar vi; una 

boteta de barralo; una mitja quartera; 7 sacas d'ensacar blat; garrafera 

sense garrafa; 

Professió pagés 

Menjar - 

Altres terres o horts 2 mujadas de terra a carta de gracia en la heretat de Josep Junca del Prat 

Observacions - 

 

Inventari de Pere 

Boada: 
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Any 1723 

Nom Pere Boada 

Lloc casa casa a La Bordeta 

Nº Cambres 5 (entrada, cuina, estable, quarto del cap de l'escala, altre quarto) 

Estris de cuina una casseta d'aram usada; una cassa d'aram; 2 escudallers guarnits de 

plats i olles de terra; una dotzena de plats de pisa blanca;  

Estris del camp una brida de marxo guarnida; una destral amb son manec; un jou i una 

arada de aurallons guarnida; una brida de marxo amb 3 xapas de llautó:  

Mobles 3 cadires d'espart; un bressol; una galleda amb cercols de ferro; una sella 

de pastar; 2 caixes d'alba amb son p 

Any i clau; caixeta nova amb son p 

Any i clau;  

Roba 8 estovalles d'estopa; 8 eixugamans d'estopa;, 4 usats, 4 nous; 2 armilles, 

una de cotinina i l'altre de fil i cuto; 5 llensols, 4 de bri un d'estopa; 4 

coixineres noves, 3 de fil i coto, una de drap de casa; 4 llensols d'estopa; 

una banua d'estopa de burro; una manta de pelusada; 6 camises de bri 

amb manigues de tella; 

Altres una sabialla plena de sagó; mitja quartera de sagó; un sac nou amb una 

quartera de blat; 2 gerres de confitar olives; la llana de un traspuntí i de 

dos xuxins de llit; una saca amb 8 quarteres de blat; 4 sacs amb 4 quarteres 

de blat; un sac ple d'espurgaries de blat; 18 cabdells de fil d'estopa; 3 

arrobas de bri de canem; 7 lliures de cuto, 18 lliures de bri per tovallons a 

Terrassa; 5 dotzenes de rams de fil d'estopa; un parell de botons d'or, un 

amb 7 pedres violades; unes arracades de llacins ab dos  llacen i una 

ametlleta; una capseta de plata dins la qual hi ha: una pessa d'or de pedras 

violades, uns botons d'or de pedres violades, unes arrecades de llacins i 

perles, 3 anells d'or, dos de llacins, un de bormalleras, tot lo dit de Magi 

Barbara, emp 

Anyat per 40 lliuras. 

Professió - 

Menjar 10 lliures de cansalada; una gerra i dos cantirs plens d'oli; 

Altres terres o horts - 

Observacions té coses empenyorades d'altre gent 

 

Inventari de Joan Font: 

 

Any 1724 

Nom Joan Font 
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Lloc casa carrer de Dalt del Hospitalet, és propia dels pubills Gramanet 

Nº Cambres 4 + galliner (entrada, cuina, dues cambres) 

Estris de cuina una pastera usada amb calaix;   la pala de forn; lo vexella del escudeller; lo 

sadas i pasadoras; una salera; la panera de posar lo pa; 

Estris del camp carreta de bous vella; un rascla vell; una arada gornida; un jou de mules i 

un altre de bous; un bou vell de dotze  

Anys; una albarda vella; 2 xavegas dolentes; una pollera; 2 sogues; una 

rella i aurallons; 2 cavechs vells; 2 portadoras esgavellades; una baseta; set 

gallines i un gall; 

Mobles 2 banchs vells de taula; un brasol; una taula llarga de capitells; una tauleta 

amb calaix usada; un banc de petjes; una banqueta de fusta vella; llit de 

banchs amb marfega i matalas; caixeta vella petita amb p 

Any i clau; una caixa de tall de monja d'alba amb p 

Any i clau; cofre vell d'alba amb p 

Any i clau; una caixa d'alba amb p 

Any i clau de tall de monja; caixa de noguer amb p 

Any i clau; 3 marfegas; un purgador usat: 2 llits de bancs usats;  

Roba 12 eixugamans d'estopa; 2 dotzenes de tovallons de pinyo, part nous i part 

usats; 12 estovalles d'estopa; faldilles de bocayals; unes faldilles d'escot; 

unes faldilles de xamallot; una gavardina d'escot usada; un gipo de 

bocayals usat; una caputxa de xamellot gornida; un manto de estas tot 

usat; 18 llensols, de lli gornit, bri i estopa; 12 camises de bri; 2 camisolas de 

cotonina; una capa de panyo blau; un gambeto de panyo de color musco; 

una camisola de panyo de color canyella; una capa de borell usada; una 

camisola de borell vella; un jalecó de cordellats mujco; una flasada verda 

vella; una flasada blanca; una vanova de borro; un sombrero; 

Altres una bota d'una carrega; una altre de 5, altre de 11 barralons, una altre 

d'una carrega i una altre de mitja; un ambut de fusta; uns ganxos; una 

corda de canes garrotera; una corda de la bugada; un st christo vell de 

terra cuita; una corretja; una romana amb pilo de bronze que si pesan 9 

robas; 6 sacs i 3 saques de posar blat; 

Professió pagés 

Menjar una butifarra; 

Altres terres o horts 4 mujades de blat, l'amo és Miquel Oliver 

Observacions originari de St Joan Despí, viu a L'Hospitalet 

 

Inventari de Benet 

Curias: 
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Any 1724 

Nom Benet Curias 

Lloc casa habitant de la casa petita dels Srs de la Missio, a la partida de  Las Tancas 

Nº Cambres 5 (entrada,cuina, estable, sala i cambra) 

Estris de cuina pastera amb pasadoras; pala; sedas; galleda nova; caldera gran sense ansa; 

una olla de ferro; unas graelles; uns llevans; pala de ferro; una paella 

usada; 2 llums vells; 5 culleres de llavor en lo escudeller amb tota sort de 

vaixellas; 

Estris del camp 3 portadoras; 8 forques i un forcat; un rampill; un tiras; 2 arades; 2 jous; 2 

rellas; 2 tallans; una arada sense gornir d'aurellons; 2 cavecs vells; una 

axada; 3 sacs; una mula vella de pel negra coixa; una burra; 3 bous; 100 

caps de gallinam; un rascle; un bast; una albarda; 4 sogues; una xavega; 

Mobles taula i dos bancs de petjas; una caixa vella amb son pany i clau; llit de 

bancs amb una marfega; caixa usada amb son pany i clau 

Roba 15 llensols entre bri i estopa; 4 flasades; 8 camises de bri; gambeto de p 

Anyo; 6 tovallons de pinyo; 4 estovalles de taula de pagés; 

Altres una saca amb 7 quartans de baleigs d'ordi; una bota de faina; 4 dotzenes 

de fil; 

Professió pagés 

Menjar 2 sacas plenes d'ordi; 109 quarteres de batudas  d'ordi; 

Altres terres o horts - 

Observacions incomplet, sembla que falta un full. 

 

Inventari de Salvador 

Bufi: 

 

Any 1725 

Nom Salvador Bufi 

Lloc casa - 

Nº Cambres 4 (entrada, estable, cuina i cambra) 

Estris de cuina un ganivet sense punta; 2 paelles d'aram; unas graellas; 2 ferros; una olla 

gran de ferro; un morter de pedra amb ma de fusta; una salinera; uns 

clamastres i llevens; una pala de ferro; 2 gerres; 4 cantirs; un escudeller 

guarnit de plats, escudelles de terra i pisa i olles de terra; una cullera de 

llauto;  7 cobertures de ferro; una pastera usada guarnida; una pala 
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d'enfornar; un casso d'aram; una caldera vella; un caldero d'aram; 

Estris del camp un parell de bous; 2 rocins; 2 eugas; una burra amb son pollino; un tocino 

de greix i 4 nodrissos; 4 gallines; 4 indiotes velles i 6 indiots vells; 2 oques; 

3 anecs novells; una carreta i rodes molt usades guarnida d'estores noves; 

una arada guarnida amb ferramenta calsada de nou; un jou guarnit; una 

cameta vella amb son espigo; 3 esteras; 4 cavachs usats guarnits; 2 

magallas; unas arpias; una palafanga; una pala; una gubia; una forca de 

donar garbas; 2 coixins de llaurar; un rasole usat; 2 rasclets de ferro; 3 

rellas; 2 tallants; 2 tanallers; 2 bolanisos usats; 2 posts de llaurar; un dental 

a orellons; 6 forcas; un forcas; una escala llarga de fer paller; 2 cubells, un 

amb cercols de ferro i l'altre amb cercols de fusta; 3 albardas usades; uns 

ganxos usats; 2 sarrias; 3 garbells nous de pell de tocino; un rampi usat; 2 

destrals; una massa d'estellar llenya amb cercols de ferro i 3 tascons de 

ferro; 

Mobles una marfega d'estopa usada; una tauleta amb son calaix; 3 banchs usats; 

una cadira d'espart; una capsa de suro amb son brocal de veguda; un llit 

amb 4 bancs; una marfega d'estopa; 2 matalassos amb rellas d'estopa; 

dues caixes d'alba amb pany i clau; cofre d'arbre dolent amb pany i clau; 

caixa petita de pi amb son pany i clau; un bancal. 

Roba 2 llensols d'estopa; una manta de llana; 2 llensols d'estopa; una vanua de 

burro; una flasada blanca; 3 coixins de llit; 5 llensols d'estopa; un gambeto 

de burell; 2 calses de cordellans; altres calses de burell; una capa molt 

usada; una camisola de cotonina; una camisa; 2 calsotets de tela usats; una 

faixa d'estam vermella; 2 tovallons de ginesta; un llensol pintat; un tovallo 

de pinyo; manega de donar serviesals; un llensol; unes estovalles de pinyo; 

2 coixineres de coto amb mostras; 2 camises d'estopa; estovalles de pinyo; 

camises dolentes; sabates noves d'home; coixinera de cotonina (plena de 

mongetes); uns calsons usats; 2 tovallons; 2 llensols d'estopa; 

Altres 2 galledas; una corda de canem del pou; una portadora; un cabas ple de 

segol; 2 botetes de barralo; una pileta de 3 quartos; una mitja quartera 

nova; 3 cistells de c 

Anya; un espolsador usat; un escalfador d'aram; 2 sacs, un ple de blat i 

l'altre d'ordi; un gibrell; un cendrer; 2 dotzenes i 8 rams de fil de bri i 

estopa; 5 cabdells d'estopa; 2 culleres de plata; 9 palms de cotonina nova; 

25 rams de fil de bri i estopa; 7 rams de fil de borras; 

Professió pagés 

Menjar 3 quartos de cansalada de tocino; 10 forcs d'alls; 2 quartans de favolins; un 

quarta i mig de pesols; una saca amb 4 quarts de mestall; favas; 2 morrales 

plens de mongetes i fesols; 4 olles de terra plenes de sagí i llard; 
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Altres terres o horts 9 mujades de guaret; 

Observacions té un plec de papers i un llibre de rebudes; 

 

Inventari de Francisca 

Guillera: 

 

Any 1726 

Nom Francisca Guilera 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina - 

Estris del camp - 

Mobles 2 caixes d'alba amb sos p 

Anys i claus dins de les quals es troba roba; 

Roba un vestit de dol, ço es una gavardina, unas faldillas de bayeta i un manto 

d'estam, tot usat; unas faldillas d'escot; altres faldilles de axamallot escur; 

faldilles de bocheals de color de aurora; faldilles de estamenya prima; 

faldilles d'axamallot oscur; gipo de bocheals amb manegas de color de 

aurora; gipo de axamallot de color de viola; gavardina d'escot poc usada; 

una caputxa d'escot negra; gipo d'escarlatina usat amb 14 botons de plata; 

2 sivelles de plata; un devantal de tafeta usat; un parell de mitges de seda 

verda; 2 gafets d'or de filigrana amb 4 pedres violades; 6 eixugamans 

d'estopa nous; 6 tovallons de pinyo de bri; un llensol de bri nou; unes 

estovalles llises d'estopa; 3 llensols d'estopa molt usats; 6 camises usades; 

Altres un anell d'or amb 11 pedres llacins; anell d'or amb 7 pedres violades (los 

quals anells estan en mans de Barthomeu Calopa, curador dels bens del qo 

Pau Guilera); 2 analleras d'or, 2 canes de bri amb pessa;   

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

 

 

Inventari d'Anton 
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Arques: 

Any 1727 

Nom Anton Arques 

Lloc casa casa dita de Guinart  

Nº Cambres 6 (entrada, cuina, estable, estansia; estansia, dalt en la cambra) 

Estris de cuina pastera petita que no pot servir; unas anganellas; uns ferros; unas graelles; 

3 paelles d'aram; 3 llums de ferro; 2 calderes; 2 galledes; una olla de ferro 

amb sa cobertora de ferro; uns llevans; un coltell de tallar bacalla; un 

morter de pedra amb sa ma de fusta; en lo escodaller plats de foc i de pisa 

i demes vaixelles amb sas culleras; a la llar de foc uns clamastecs de ferro; 

unes estenalles; 2 pales d'enfornar pa; 

Estris del camp una escala de gat; una massa de fusta i 4 tacons de ferro; una palafanga; 2 

arpies de ferro; 2 destraletes petites; 3 cavechs; una podadora dolenta; 

una magalla; 3 albardas, 2 amb estreps; 2 arades gornidas; 2 coixins de 

llaurar; 2 bancs respatllers; rella de coll i tallant calsat; arada de post; 2 

aurallons usats; una gubia; una post de arada; 2 jous de bous; un jou de 

mulas; una burra amb 2 pollins; 2 braus lo un vermell l'altre almescat de 12  

Anys; 2 eugas i una poltra; 12 gallines i un gall; 2 indiotes i un cap padre; 2 

anecs; un cubell; una garbella; un triapedres; un espolsador dolent; 2 

sogues; 2 cavaguets de xarcola; un estrijol dolent; una brida; un rajelat 

dolent; les pasadores; 4 forques espeses i un forcat; 2 forques clares; 3 

xavegues dolentes; una brida i un brido dolent; un martellet; una escarpara 

dolenta; 3 nodrissos i una truja; una carreta de bous amb estores; un rascle 

nou 

Mobles 3 cadiretes d'espart; una banca; un llit amb sa marfega; 3 banchs de petjas 

dolents; una tauleta dolenta; llit amb 4 bancs amb sa marfega; llit amb 

marfega; un bresol; 2 caixetes dolentes; 

Roba vanova i 2 llensols; 4 llensols; una vanova; 2 coixineres; una flasada verda; 

capa de burell; 3 llensols de bri, 11 d'estopa; una capa blanca; un gambeto 

de 22; mitjas de seda; 5 eixugamans; 4 estovalles taulars; 5 camises del dit 

difunt; un barret i barretina; 2 camisoles dolentes; 

Altres mitja quartera dolenta; mitg corta i una mesura; 12 dotzenes de fil; 2 

sacas; 4 cabesadas de canem i pel; una corda de bugada; 4 civades; una 

corretja dolenta; 12 sacs nous i 2 de vells; 

Professió pagés 

Menjar sac amb quartera i mitja de mill; un tossino salat de 60 lliures de pes; 3 

quartals de civada; 2 quarteres de favolins; 4 de faves; 2 quarteres i mitja 

d'ordi; 

Altres terres o horts 7 mujades de blat a son compte i 6 mujades i mitja que las renda el difunt 

a mitges; mujada i mitja de farratge; 
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Observacions - 

 

Inventari de Gracia 

Calopa: 

 

Any 1728 

Nom Gracia Calopa 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina pastera usada; 2 paellas; 2 ferros pel foc; 

Estris del camp una burra; una truja 

Mobles un llit de bancs; 4 caixes, 2 nuvials, 2 petites, dins d'una hi ha roba; 2 

marfegas; taula; 2 cadiras; 

Roba 6 llensols de bri; 19 llensols d'estopa prama; 4 estovalles d'estopa; 6 

eixugamans; una dotzena de tovallons; 2 tovallolas; 6 coixines, 4 de tela i 2 

de bri; una vanova; 2 flasadas; unas faldillas de xamallot; faldilles d'escot 

negre; faldilles d'estamenya de carme; faldilles estamenya prima; gipo de 

xamallot; gipo d'escarlatina amb potonada de plata; caputxa d'escot negre; 

devantal de tafeta; 2 davantals de coto; 

Altres una pessa de bri de 32 canes; unes arracades d'or amb tres penc 

Anyo; uns potons d'or de coll de camisa; 2 anells d'or; uns agnus de plata; 

una cullera de plata;  

Professió viuda 

Menjar una quartera de blat; una quarta de faves 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Pau Dot: 

 

Any 1728 

Nom Pau Dot 

Lloc casa casa o torre, del sr. Llampías 

Nº Cambres  5 (entrada, cuina, estable; cambra, corral) 
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Estris de cuina 2 gerras vellas; una pastera usada amb sos capitells; 2 sedados i una 

relladora; una post del pa; ferros del foc; 2 graelles usades; 3 paelles 

d'aram; una caldera de aram; 2 olles de ferro; una cobertora de ferro; 2 

llums; un masuro; un morter de pedra amb 2 mans; un ganivet; 3 botiges 

de terra i 2 ambuts; 

Estris del camp albarda; xavaga; arpies de ferro; 2 destrals mitjanes; destral grossa que te 

lo ull trencat; magalla estreta; 2 rellas i un tallant; 2 arades gornides amb 

sa ferram; 2 coixins de llaurar; 2 ipus; arada vella amb orellons i farellers; 

carreta de bous usada; rascle nou; escaleta de gat dolenta; estores de la 

carreta; un gall, un capó i 5 gallines; un bou vermell; una euga roja; un 

rossi gris; una euga negra; un poltro; una albarda; un tellant; una axeta; 

una botija i una gerra de terra; una pala de la hera; una albarda usada; 3 

garbells; una truja amb 5 porcells; un verró; 

Mobles 2 capitells amb dos pots dolentes per taula; una cadireta d'espart; matalas 

de llana de tela casera; altre matalas; 2 bancs de petges; un baul de 

campanya; cofre usat; baul de campanya cobert de pell de bou; 2 bancs de 

llit; una marfega; 

Roba flasada verda; llensol d'estopa de 2 talles; altres 2  llensol d'estopa; 4 

llensols d'estopa de 3 talles; un llensol de bri; una vanova; 2 camises de bri 

d'home; 3 camises de dona; una mantelina de baieta; unes mitges i 2 

gipons que no son de servei; 2 camises de dona; 2 caputxes; un devantal 

de blauet; unes faldilles de estamenya; capa de p 

Anyo prtugues; coixi de llana; estovalles de pinyo; tovallola usada; 

eixugamans; 3 camises d'home i una de dona; caputxa de risu; coixinera de 

bri; 7 sotagambuxos; 2 camisetas de criatura; 5 capsons; 3 gambuxos de 

criatura; un tovallo; uns calsons de burell; una camisa de tela; 

Altres 5 sacs usats; 2 dotzenes de rams d'estopa i 2 dotzenes i 7 rams de bri; 2 

barrelons; mitja quartera; al pou, una corriola amb una galleda; una pica 

de pedra; 

Professió pagés 

Menjar - 

Altres terres o horts té les terres que conreava de dita heretat del Sr Llampias, 141 garberas de 

blat; 44 garberas d'ordi, que son a mitges amb el dr Troch. 

Observacions té coses a casa de Lluis Mestre, a St Joan Despí 

 

Inventari de Geltrudis 

Castella: 

 

Any 1729 

Nom Geltrudis Castella 



El Conveni de l’Hospitalet. Guerra i vida quotidiana al segle XVIII / Clara Álvarez Jáuregui (2010) 

 

124 

 

Lloc casa - 

Nº Cambres - 

Estris de cuina - 

Estris del camp 3 cavaguets; 

Mobles una marfega; 

Roba 6 camises usades; 4 llensols; un eixugama; 2 estovalles; 3 faldilles 

d'estamenya; un devantal de coto; un tros de capa; 

Altres 3 dotzenes de fil de borras; 2 sacs; un canta gran; 3 o 4 carregues de borras 

a mitges; 

Professió vidua 

Menjar 4 quartans de blat; un serro amb 2 quartans de favas;  

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Jaume 

Melich: 

 

Any 1729 

Nom Jaume Melich 

Lloc casa - 

Nº Cambres  3 (cuina, entrada, menjador) 

Estris de cuina pastera de tomba amb tots sos gorniments; un sedas; una caldera petita 

d'aram; 3 llums; 2 graelles; 3 paelles d'aram; olla de ferro amb cobertora i 

llevens; casola d'aram; casa d'aram; marmita de campanya; 3 dotzenes de 

plats de terra i pissa; una pala del foc; un ferro de foc; una pala petita de 

foc; una salera de fusta; 12 culleres de fusta; una escalfeta de ferro; ollas 

de terra; morter de pedra amb ma de fusta; un cantir; 4 cistells; estenalles 

de ferro; 2 podadoras; 

Estris del camp 4 tascons de ferro; serra mitjana; podal de ferro; un peu de debanador 

amb un manec de ferro; esconelles de fusta; 2 xapos; un rascle; 2 arades 

de pots amb sa ferramenta; 2 arades de orellons; rascles usats; 

Mobles 3 cadiretes; un bresol; una basseta; un cofre petit; una romana gran; llit 

amb 2 bancs; marfega dolenta; 

Roba 2 flasades; 
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Altres corriola de pou; galleda; canem i palla; 

Professió - 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de'n Duran: 

 

Any 1729 

Nom (Nom il·legible) Duran 

Lloc casa - 

Nº Cambres  5 (aposento, la saleta, cambra que porta a la sala; sala, botigueta) 

Estris de cuina una copa d'aram; 

Estris del camp un garbell; 3 sedassos; un tellador; un martell; una senalla; 3 cabassos; una 

garrafera de cami amb 2 garrafas; un xaringa dolenta; pentinador de lli; 2 

xefagas de cordas per portar la palla; 

Mobles cofre gran amb la roba de vestir la Sra Marianna; caixeta amb roba; 5 

matalasos usats i un transponts; un banc d'espatllera; 2 bancs de llit; cofre 

gran buit; garrafera amb garrafes de vidre; cofret dolent; llit de peu de gall 

amb una marfega; un peu de brase; cofre amb roba; una cabsa; llit; cofre 

buit; armariet en el qual si troben alguns trastes de vidre; cadira de 

brassos; 2 cadiras de boga; una caxa en la que hi ha papers, si troben 

barretines, una blanca altre vermella; taula llarga; 2 bancs d'espatlleta; 

Roba 2 coixineres; 8 eixugamans; 6 tovallons; 4 camises d'home i 2 de dona; 2 

camisoles de cotonina; flasada blava; 4 coixins de llit del difunt amb sas 

coixineres de bri;2 vanuas de borro; una de coto de mostre; un ganbeto; 

uns botins; coixins plens de ploma; gambeto; 2 llensols de bri; capa de p 

Anyo blau; camisola de cordellets blancs; 2 coixineres grans de bri; 2 de 

pantas de bri; 3 llensols d'estopa; paucs molt usats; 2 calses de camosinas 

blancas; una camisola de cordells blancs; calsotets de lli; 3 sombreros; 

parell de mtges d'estam; parell de sabates usades; 
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Altres mitja quartera; alguna part de canulla; una padrera; 5 garrafons amb sos 

brocals; un pareret; 7 costals usats; mitja quartera; 2 gerras; un dall; 2 

cantirets de tenir oli;un dose amb una biceta; 2 cordes de boga; un urinal 

de vidre amb sa capsa; un ambut; un manoll de corretgetas; un p 

Any i clau vell; una estissoras; 2 exulas; cantir de posar oli; un quadret de 

sta magdalena; altre quadro de nostra senyora del roser; altre de st joan; 

un quadre de nsrta sra del carmen; altre de st josep; altre st onofre; altre st 

geroni; dose amb una palla; estisores grans; un mirallet; 4 botes de 3 

carregues; 4 botes de 1 carrega; una bremsa; un cavech; 3 pots d'albe; un 

parpal de ferro; una creu de fusta; una saca amb sa estora; un brocallet de 

vidre guarnit de palma; mitge maitadella; una porta de finestra dolenta; un 

tros de biga; 

Professió - 

Menjar sac amb unes peces d'aglans; 

Altres terres o horts - 

Observacions - 

 

Inventari de Josep 

Devesa: 

 

Any 1729 

Nom Joseph Devesa 

Lloc casa torre o casa del sr. joseph Cortada i Bru, anomenada La Casa Gran 

Nº Cambres 9 (entrada, cuina, estable, celler, aposento de mitja escala; aposento del 

cap de l'escala; saleta; rebostet; aposento prop la tala; 

Estris de cuina caldera d'aram; 3 paelles; 2 llums; cassa d'aram; caldero d'aram; olla de 

ferro foradada; unas graellas usadas; uns llevents; uns ferros del foc; una 

pastera; sedas i passador; pala del forn; morter de pedra amb ma de fusta; 

12 plats de pisa; 3 plats de terra; 2 dotzenes de plats blaus de terra; 12 

plats de foc; 12 olles de terra; 

Estris del camp una palafanga; 2 albardas; una sarria bona; unas arpias; 3 cavecs; 3 

magallas; un parell de bous; 3 axnellas usadas; una axnella de coll usada; 3 

destrals petites; una escala de gat; 2 tanallis usats; 3 cavallets; 3 polleras; 2 

bous vells de treball; un brau de 3 anys; una burra vella; un polli i una 

pollina; 3 vaques, 3 vedelles i un vedell; carreta vella; ban usat; rascle; 2 

arades guarnides; 4 garbells; una baseta; 8 forques i un forcat 

Mobles taula petita; 2 bancs; un bresol; un escambell; marfega; un llit de peu de 

gall petit; caixa d'arbre en la qual es troba 3 robas de pausas; cofre petit; 

caixa petita; llit de peu de gall amb marfega i matalas; una marfega nova; 

caixa de noguera; 
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Roba una flasada; 2 llensols d'estopa; 10 llensols d'estopa; 8 eixugamans 

d'estopa; 6 estovalles d'estopa; 2 llensols d'estopa nous; 7 camises de bri; 

un gipo de bri; 2 coixineres de bri; 5 camises de minyo; 2 llensols, una 

vanova, 2 coixineres de bri i 2 coixins; capa de panyo negre; capa de panyo 

blau; gambeto de panyo de 24 color escurt; calses d'estamenya del carme; 

calses d'axemallot color canyella; gipo d'escarlatina; unes mitges de seda; 

sombrero; gambeto, calsas, camisola, calsons i capa de burell; 2 parells de 

sabates; 2 llensols d'estopa; estovalles de coto; 2 vanoves de coto; 2 

coixineres de tella; tovallola de tela; 12 tovallons; un gibo de tela; cortina 

de bri; 2 vanoves; 3 llensols d'estopa; 

Altres 2 galledes; una corriola gornida de ferro; 4 botes de 6 carregues; 2 botes 

de 3 carregues; 1 de 2 carregues; 18 carras de vi; un cubell gran; 6 

portadoras; bota de fusta de 7 meitadelles; bota de barrelo; soga 

garrotera; cordill de fer vall; xavaga usada; 6 cordes de canem; corda 

d'espart; una piceta de pedra; 4 botijos de terra; 16 sacs; 3 saques; mitja 

quartera; una panera; 7 pots d'arbre; 2 cantirs de posar oli; un setrill de 

terra; 2 cordes de bugada; una bullera; 6 llliures de bri pentinat; 7 canes 

d'estopa nova; 4 canes de dra d'estopa per tovallons; 8 dotzenes de fil de 

bri blanc; 4 senallas usades; 2 quadres, un de st Josep, l'altre de St 

Francesc; un cove; un orinal de vidre amb sa capsa; 2 orinals de terra; 2 

porrons de vidre; una garrafa de vidre; 2 escopidores de vidre; 3 ampolles i 

3 tasses de vidre; un anell i unes arrecades d'or; 2 botons d'or; 2 arrecades 

petites; 18 botons de plata ensetats; 

Professió pagés 

Menjar 2 sacs amb quartera i mitja de farina; 5 quarteres de mill; 6 quarteres de 

blat; 2 quarteres de faves; una butifarra; 5 forcs d'alls; saca amb 12 

quarteres de blat; 

Altres terres o horts 18 mujades de blat; 3 mujades de faves i favolins; 3 mujades d'ordi 

Observacions té una altre casa, més una altre terra amb arbres a la Marina, més una 

altre a Cornellà plantada de vinya. 

 

Inventari de Mariano 

Rafols: 

 

Any 1730 

Nom Mariano Rafols 

Lloc casa casa amb portal al carrer public de LH, que afronta a llevant amb la casa 

del sastre d'Olesa, y antes Cardus, a migdia amb lo carrer public, a ponent 

amb lo hostal del hospitalet, a tremuntana amb lo hort de Oliver. 

Nº Cambres 3 (cuina, exida, cambre del carrer) 
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Estris de cuina pastera de tomba amb sos arreus; graellas i pala de ferro; paella mitjana 

d'aram; caldero d'aram; 2 llums i uns estalvis de coure; escudeller amb 

vaxellam de terra; 

Estris del camp 4 gallines; 6 caps de bestiar bovi, 4 femelles i 2 mascles 

Mobles taula usada amb banquet espatller; 2 cadiretes i un tamboret, d'espart; 

altre tauleta; un bresol; llit de peu de gall amb marfega i matalas; altre 

marfega; cofre vell; caixeta de pi petita; 

Roba 2 llensols i una flasada verda; 6 coixineres de bri i tela; 9 camises d'home; 2 

armilles; 14 llensols; 4 estovalles; tovallola de lli brodada el entigo; calsas 

de color canyella; gambeto oscur; capa de panyo portugues; jaqueta 

d'escarlatina; faixa de seda encarnada; 2 calses de bordats; calses de 

cordellats; sombrero; faixa de seda; gambeto de baieta, capa vella i 

gambeto de burell; calsons de burell; 

Altres en lo pou una corriola; boteta de barrelo amb sa aixeta; 8 dotzenes de fil, 6 

d'estopa i 2 de bri; unes estisores, un ferro, mitja cana i 2 didals; 2 senallas 

usades, una saca i 6 sacs; 2 culleres de plata, unas xarrateras i 2 sivellas de 

plata; 

Professió sastre 

Menjar 2 sacs de quartera plens de blat i un altre sac ple de farina; mig tocino; 6 

quarteres de blat; 

Altres terres o horts - 

Observacions té a casa 2 dobles de 4, i 2 de 2 en or i 55 rals de 8 en pesetas i 6 rals de 8 

en octavos. També es cobren diners a un seguit de gent que debia al 

difunt. 

 

Inventari d'Anton 

Ferrer: 

 

Any 1733 

Nom Anton Ferrer  

Lloc casa La Bordeta 

Nº Cambres  

Estris de cuina - 

Estris del camp - 

Mobles - 

Roba - 
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Altres - 

Professió flaquer 

Menjar - 

Altres terres o horts - 

Observacions veure annex 1 

 

 


