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Encara és difícil de jutjar el que va suposar per a la vall de Ribes i per al
seu secular règim de govern l’accés dels borbons a la corona d’Espanya. Per a
fer-ho caldria tenir una perspectiva clara de la vida ribatana sota els Àustria i, a
partir d’aquesta, establir comparacions i judicis. Però aquest no és l’objectiu
d’aquesta comunicació. La nostra intenció és molt més modesta. Amb la base
d’una recerca d’arxiu, centrada en el notarial de la vall de Ribes, dipositat a l’
Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà (AHCP), bastirem una relació del que
suposà la Guerra de Successió, i els primers anys de la postguerra amb les con-
seqüències econòmiques i polítiques que provocà. 

Hi estudiem els allotjaments de tropes de l’any 1715, les tasques
d’intendència militar que hagué de fer la vall de Ribes amb la tramesa de blat
cap a Olot i cap altres zones. Veurem la crisi econòmica que suposaren aquests
serveis i els altres donatius a Felip V: alienació de part del patrimoni comunal,
però també pèrdua de part del patrimoni artístic antic de la vall de Ribes. 

Incloem un regest dels documents notarials que han servit de base per a la
redacció d’aquesta comunicació i l’edició d’alguns dels textos més signifi-
catius. 

ESTABLIMENT DE TROPES A LA VALL. LA LLEI DE LA SELVA

Des del segle XVII, amb motiu dels diversos conflictes que esclataren en
aquella centúria, la vall suportava, com altres indrets de Catalunya, el cost de
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mantenir el pas d’exèrcits i de vegades breus allotjaments de batallons1. La pos-
terior guerra de Successió no fou una excepció, i el territori hagué d’ esforçar-
se a trobar els recursos per a pagar i satisfer los molts excessius gastos que (...)
suporta per ocasió de la present guerra com diu un document que ha servit de
base per a aquesta recerca2. 

El to d’aquests mots extrets d’un text de l’any 1713, és a dir escrit abans
de la caiguda de Barcelona, en un moment de plena contesa, i que donen fe de
la duresa econòmica de la guerra, es repeteix amb semblant o més acusada
virulència en els textos de després de la caiguda de la capital catalana. Es per-
cep després de setembre de 1714, un enduriment de l’economia de guerra i,
també un ja a prou feines dissimulat sentiment contrari al vencedor.. És palès,
doncs, que als pobles de la vall hi sorgí una animositat antifelipista que fou pro-
vocada per la prepotència exercida pels vencedors3. 

El que ara interessa és veure com es fa front als allotjaments, quartels
d’hivern o a les altres despeses militars. D’entrada, cal precisar que els allotja-
ments, és a dir les estades d’exèrcits, són excepcionals a la vall de Ribes.
Segurament la pobresa del territori i les seves pèssimes vies de comunicació
desaconsellaren als militars residir-hi. L’únic allotjament que hem detectat
durant aquest període és el que hi féu el batalló de Ramonet, de l’11 de març de
1715 a finals de maig del mateix any4. Aquell curt temps d’estada a la vall portà
conseqüències que s’allarguen i perduren en el temps: tan poc habituats i prepa-
rats estaven els ribatans d’aleshores a rebre visites. En efecte, coneguda la visi-
ta d’uns hostes tan inesperats, els cònsols de la vall posen en moviment el
repartiment d’aquests pels pobles seguint segurament vells esquemes de parti-
ció de càrregues impositives que dataven de l’edat mitjana. Després, cada poble
col·locà, als masos i a les cases, els soldats del batalló de Ramonet. Fins aquí
arribà la legalitat i la previsió, inclosos els acords dels cònsols de la vall amb la
gent i els caps de la tropa. Però la convivència entre soldats i pagesos fou tem-
pestuosa: aquells obligaven amb llurs amenaces i extorsions a què los pobres
habitants i pastors los sustentassen i fessen gasto de tot menos de lo pa5. Els
particulars, a banda de tenir soldats a casa, hagueren d’assumir una despesa de
manteniment que els cònsols no havien negociat o que, si havien negociat,
l’exèrcit felipista feia veure desconèixer. El cert és que durant aquell mes, els
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1 Entre d’altres fonts documentals , pot veure’s el memorial que escriu el notari setcentista
Guillem Bonada a Arxiu Família Montagut (AFM) Llibre de deliberacions de Consell i altres
coses de la Vila i Vall de Ribes comensat en lo any 1616, pp. 411-416.

2 Vegeu Regest Documental II ( RD II).
3 En aquest sentit són especialment contundents alguns mots d’un text produït a Pardines: TEXT IIII. 
4 Vegeu RD IIII.
5 Vegeu TEXT III.
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homes de la vall de Ribes pagaren, tant diners com en espècies, la manutenció
de les tropes. La indignació és universal i el manuals notarials s’omplen de
documents bellament encapçalats per paràgraf llatins on els damnificats certifi-
quen l’estafa i l’extorsió amb la intenció que la veritat brilli (ipsamet rei veritas
elucescat), però també que sigui sabuda per tothom (cunctisque manifestet et
patefaciat) , entenent segurament per tothom, tant les autoritats de la vall com
els funcionaris reials encarregats de cobrar les quinzenades i els donatius a
Felip V, potser amb l’esperança que les despeses originades per l’establiment
del batalló de Ramonet, servissin per a obtenir alguna rebaixa en els donatius
que s’anaven exigint. Tot, però, fou inútil. I els pobles hagueren d’adoptar dràs-
tiques solucions patrimonials que ja anirem comentant.

DONATIUS, QUINZENADES, QUARTELS D’HIVERN I INTENDÈNCIA
MILITAR

Els anys posteriors a l’11 de setembre de 1714 foren molt durs a la vall de
Ribes. Com a la resta de Catalunya, s’hagué de fer front al pagament dels donatius
que Felip V exigia per al manteniment del seu exèrcit. De la lectura dels docu-
ments emprats per a elaboració d’aquesta comunicació, s’intueix que en un princi-
pi les velles institucions locals catalanes, les vegueries, varen haver de donar, velis
nolis, el suport administratiu i varen exercir el control dels pagaments. Amb la
peculiaritat, però, que a la vall de Ribes, per raons desconegudes, la vegueria restà
al marge d’aquestes tasques, i tots els pagaments del territori es van haver de satis-
fer i centralitzar davant del tresorer de la vegueria de Camprodon6. Es tracta d’una
cosa curiosa, potser casual, que la vegueria de la vall de Ribes tantes vegades
subalterna de la veïna de la Cerdanya, ara se la faci dependre de Camprodon. Més
endavant, però, Felip V rectificà i, retornant a la tradicional geografia històrica,
posà Ribes i la vall dins del corregiment de Puigcerdà. Abans, però, que apare-
guessin els corregiments, i mentre es vivien aquestes circumstàncies històriques
dels anys posteriors a l’acabament de la guerra, l’autoritat del veguer i batlle de la
vila i vall de Ribes mantenia el seu valor portes endins: aquest presidia els consells
generals i el seu vist-i-plau era reclamat per a l’alienació dels béns comunals, una
pràctica molt repetida al llarg d’aquells anys d’expoli. En canvi, la baronia de la
vall de Toses, territori avui pertanyent a la vall de Ribes, tributava les imposicions
borbòniques allà on ho feien Gòsol, Castellà de N’Huc i Bagà. En aquest cas,
doncs, les autoritats felipistes seguiren al peu de la lletra l’antiga vinculació de la
baronia de la vall de Toses amb les terres dels Pinós i Mataplana7.
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6 Vegeu RD VII i RD VIII.
7 Vegeu RD XIII.
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En aquests territoris, a partir de maig de 1715, hi esclatà una crisi finance-
ra. A la ja coneguda contribució extra pel batalló de Ramonet, s’hi afegeixen
els 1252 rals que la vall de Ribes havia de pagar de donatiu a Felip V8: els
pobles no tenien els diners i prengueren unes mesures que ja comentarem. Això
a banda, la vall de Ribes, en tant que camí cap a la Cerdanya, terra productora
de blat, va haver de prestar importants serveis d’intendència i de subministra-
ment de blat i palla per als exèrcits, no exempts de conflictes, de vegades ben
estúpids. A principis de 1716, la reclamació de palla per als animals del regi-
ment de Maremon, instal·lat a Olot, estigué a punt d’acabar en drama. A Ribes
ja no tenien palla, i acordaren d’enviar el cònsol Josep Llozer a Olot sense
palla, però amb diners per fer-se perdonar davant dels militars. Pel camí, un
escamot de soldats, procedents de la capital de la Garrotxa i de viatge a Ribes
per a cobrar la palla deguda, interceptà Llozer i es produí un tens diàleg de
sords entre el cònsol i els soldats. Llozer no pogué fer entendre als soldats que
ell anava de camí cap a Olot justament per a satisfer el deute i que desistissin
d’ocupar i allotjar-se a Ribes amb el consegüent desori. No fou així i els soldats
ocuparen Ribes, varen agredir davant de l’església el jurat del poble Joan
Amalrich ( que almenys l’ any abans constava com a veguer i batlle de la vall
de Ribes) i s’allotjaren a can Llozer. Mentre, el pobre cònsol pogué arribar a
Olot, pagar i aconseguir que s’ordenés que els soldats evacuessin Ribes9. 

És significatiu el fet que a principis de 1716, a Ribes, no poguessin enviar
palla a Olot, i haguessin d’optar per donar diners al regiment de Maremon. El
cert és que històricament la vall de Ribes havia tingut seriosos dèficits de cere-
als, i havia d’esperar que els de Cerdanya no els vedessin el subministrament,
cosa que de vegades succeïa10. L’abril de 1715 el moliner de Ribes, Josep
Vilalta, informa a les autoritats que no arriba forment de la Cedanya, sinó unes
determinades quantitats de sègol i mestall que potser no satisfaran la gana que
porta el regiment d’ Isidro Poudejrafe11. 

POLÍTICA DE PAGAMENT

Davant les despeses i la reclamació de donatius i d’intendència, els cònsols
de la vall tingueren unes possibilitats ja assajades durant el segle XVII: organit-
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8 Vegeu RD IX.
9 Vegeu RD XIIII.
10 El document més antic sobre el blat de Cerdanya a la vall de Ribes que data de l’any 1363 es

troba publica a VALLS TABERNER, Ferran, Privilegis de la vall de Ribes (Saragossa, 1992), pp.
565-568.

11 Vegeu RD VI.
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zar talls, això és, repartir la despesa entre els habitants de cada parròquia, o bé
empenyorar o vendre propietats comunals. La fórmula més igualitària sembla-
ria la primera, però comportava problemes, justament d’igualtat. L’any 1715,
per a fer front al donatiu a Felip V, sorgeixen disputes sobre els percentatges
d’aportació que corresponen als llocs de Queralbs, Serrat i Fustanyà. Cal recu-
perar una antiga figura administrativa: els estimadors, uns oficials del comú que
estimaven, és a dir, avaluaven les possibilitats de pagament que tenien els habi-
tants de Queralbs, Serrat i Fustanyà12. A Campelles, aquell mateix any, per a
avançar-se al problema, es convocà un consell general de tot el poble, a imatge
i semblança d’aquells que es feien a l’edat mitjana, i que ja a molts llocs havien
caigut en desús, per a debatre i decidir, no pas per unanimitat, prescindir dels
talls i anar per vendre una propietat comunal13.

Però aquesta política que havia resultat apta enmig d’altres crisis bèl·liques
de la història, resulta insuficient, i els cònsols comencen a vendre s’ha tot. A
Pardines un cop ja ha posat en pràctica la venda d’uns camps comunals, l’any
171314, dos anys després, el maig de 1715, acorda vendre la vintena part dels
rèdits de les collites i de bestiar pro sustentatione militum domini regis nostri
Phipippi quinti15. Aquell any 1715 fou especialment dramàtic pels pardinesos,
perquè totes les mesures pensades no acabaven d’aconseguir l’objectiu esperat i
hagueren de sacrificar béns molt preuats, com ara la creu de plata de l’església.
També Queralbs es va veure obligat a realitzar una dura renúncia. El santuari
de Núria, ja aleshores un referent de la religiositat de la terra, es veié despullat
de les presentallas auri et argenti eidem sanctuario de Nuria per diversas per-
sonas ofertis16. Aquestes presentalles es van vendre per a fer front als pagament
exigits per Felip V. Així la vall de Ribes i Núria perdia una part important del
patrimoni i riquesa artístic que aquell santuari havia atresorat al llarg de les
dues darreres centúries. 

Per acabar resta només fer un apunt sobre els beneficiats de tots aquests
moviments de vendes i empenyoraments que hagueren de fer els pobles de la
vall. Opinem que la quantia de les operacions econòmiques que es feren pro-
vocà un canvi de rendes, i l’enfortiment de persones o institucions que actuaren
de prestamistes. De vegades, els contractes se signaren amb agents foranis: així
Ventolà s’entén amb el rector de Campdevànol17. En canvi, a Ribes, fan de
prestamistes els Capdevila que tenien la rectoria, o bé altres famílies del que
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14 Vegeu RD II.
15 Vegeu RD IX.
16 Vegeu RD XI.
17 Vegeu RD VIII.
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podrien anomenar incipient burgesia: els botiguers de Ribes que ja havien
col·locat alguns dels seus membres al capdavant de les institucions ribatanes.
Els grans perdedors i damnificats foren potser els pagesos i pastors que vivien
de l’antic règim comunal, que segur que es va aflebir per molt que els contrac-
tes de venda de comunals miren que es mantinguin alguns drets18. Es percep
també algun problema en la tradicional transhumància dels homes de la vall de
Ribes cap a l’ Empordà i el Pla d’Urgell. Sembla que els pastors ribatans eren
importunats pels exèrcits felipistes en el seu camí amb el cobrament de dona-
tius que són objecte de queixes19. 

APÈNDIX I

REGEST DOCUMENTAL (RD)
I. 1705,març, 19 

Consell de la parròquia de Ribes per fer front al pagament del quartel
d’hivern en el qual s’acorda vendre alguns comunals com la «devesa de la
vila» i el Taga (es ven posteriorment a can Pellisser, amb el dret de llenya
pels habitants [folis 136v-139v])

AHCP, Josep Llozer, 1705, 130v

II. 1713, setembre, 23 
Josep Dalmau, cònsol en cap de Pardines, accepta la venda d’un camp dejús
del pla Cayola i la devesa d’en Dalmau per pagar i satisfer los molts exces-
sius gastos que la dita parròquia suporta per ocasió de la present guerra,
tot establint uns acords amb Ribes perquè se li afecten emprius. S’invoca
l’autoritat del veguer i batlle Llozer. 

AHCP, Nicolau Narberas, Borrador, 1713, s/n 

III. 1715, gener, 8 

El Consell General de la parròquia de sant Martí de Campelles decideix
pagar els 500 rals del quartel d’hivern empenyorant el comunal de la solana
de Barricó i no imposar talls entre els habitants del poble. 

AHCP, Nicolau Narberas, Borrador, 1715, 1r-1v 

IIII. 1715, març, 11 
El regiment del «Batalló de Ramonet» arriba amb 400 soldats a la vall que
es reparteixen de la següent manera: 
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19 Vegeu RD XV.
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Planoles, 30
Campelles,36
Ventolà,27
Bruguera, 20
Pardines, 90
Queralbs, 80 o 90
Ribes, 90 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 37r-38v

V. 1715, abril, 13 

Fustanyà i Serrat s’oposen a què s’estimin els béns dels particulars de la parrò-
quia conjuntament amb els de Queralbs per a fer front al pagament del donatiu
a FelipV. Proposen una fracció de tot el terme en terços, essent un terç
Fustanyà-Serrat, i l’altre Queralbs. S’elegeixen 4 homes per a fer l’estima. 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 3v-5r 

VI. 1715, abril, 35

Sota la presidència del cònsol en primer grau de la vila i parròquia de Ribes,
Joan Amalrich i Camps, Joan Antoni Verdú, serraller, i Josep Vilalta, moli-
ner, juren que s’han dut de la Cerdanya 70 quarteres de mastall de llipoll per
a pastar, i 108 quarteres de segle, i no pas forment, per a fer front a la sub-
sistència del tercer batalló del regiment d’ Isidro Poudejrafe 

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1715 s/n 

VII. 1715, maig, 15 

El consell general de la Vila i Voll de Ribes ratifica el censal que el cònsol
de Ribes, Joan Amalrich, ha signat amb el rector de Capdevila per a fer front
a la imposició borbònica forçada per l’escamot de suïssos i es comprometen
la resta de pobles a participar en la lluïció, presidits per l’autoritat del veguer
i batlle Narberas 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 18r-20v 

VIII. 1715,maig, 16 

Joan Subirà, cònsol de la unitat i lloc de Ventolà, accepta deure 254 lliures i
4 sous al tresorer de la vegueria de Camprodon per a pagar el quartel
d’hivern o donatiu a Felip V, i demana llicència a Francesc Torrent, assessor
ordinari de la Vila i Voll de Ribes per a vendre amb dret de retrovenda la
devesa de bous per 400 lliures a Onofre Molinou, rector de Campdevànol 

AHCP, Josep Llozer, 1715, 29r-31v 

IX. 1715, maig, 19 

Francesc Coronas i Vilella, i Esteve Tubau, cònsols de Pardines, presideixen
el Consell de Jurats que reunit per estudiar com fer front al pagament de 213
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rals que corresponen a Pardines del total de 1252, que tota la vall de Ribes
ha de pagar al tresorer de la vegueria de Camprodon pro sustentatione mili-
tum domini regis nostri Philippi Quinti, acorda vendre per tres anys lo vintè
de dita vila a Ignasi Serra i Joan Lloser. 

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1717, s/n 

X. 1715, maig 19 

Francesc Coronas i Vilella, i Esteve Tubau, cònsols de Pardines, presideixen
el Consell de Jurats, que reunit per estudiar com fer front al pagament de 213
rals que li corresponen de contribució als exèrcits de Felip V, acorden ven-
dre a Ignasi Serra i Joan Lloser el camp comunal A les marginades que
afronta amb les vies públiques de Ribes ( a meridie . Era el camí ral) i
Queralbs ( a circio).

AHCP, Nicolau Narberas Manual 1717, s/n

XI. 1715, desembre, 8 

El batlle de Queralbs, Joan de l’ Hostal, a instància dels cònsols Jaume Oliu i
Ramon Tubau , convoca, a la casa del consell, consell general de jurats i sin-
gulars persones de les parròquies de Queralbs i Fustanyà, per donar compte
de la redempció de la carta de gràcia sobre el comunal de la Coma de Clos,
venut per cent dobles d’or, a la família Dalmau de Serrat, a través d’un censal
mort que adquireix el santuari de Núria a la família Dalmau amb la venda de
presentallas auri et argenti eidem sanctuario de Nuria per diversas personas
ofertis sive donatis et per nos ad hunc effectum venditis. La raó de les dites
operacions és fer front als pagaments a exigits per Felip V.

AHCP, Josep Lloser, 1715, 82v-88v 

XII. 1715, gener-novembre 

El Consell de Jurats de Pardines acorda donar la creu de plata de l’església, i
vendre o empenyorar el comunal de la muntanya de Pòrtoles en fracassar
l’intent de fer front amb talls als donatius i quinzenades imposats per Felip V. 

Arxiu Municipal de Pardines, Llibre d’actes del consell de la Vila de Pardines.
Full volant editat per l’ ajuntament de Pardines ( 11 de setembre de 2004) 

XIII. 1716, febrer, 26

Josep Peix, cònsol de la vall de Toses, reconeix que aquesta vall deu trenta
rals de vuit i quinze sous, i vuit diners al regiment de Parma, d’acord amb un
repartiment fet amb Gòsol, Castellà, i altres llocs de l’antiga baronia de
Mataplana. 

AHCP, Borradors de Nicolau Narberas, 1716, s/n 

XIIII. 1716, abril, 29 

Josep Llozer, notari i cònsol de la vila de Ribes, explica l’aventura d’haver
d’anar a Olot a pagar uns diners en lloc de la palla compromesa per al servei
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del regiment de Maremon, instal·lat a la dita ciutat, i com es troba a les
coves de Ribes, amb un oficial del dit regiment que amb cinc cavalls vol
entrar a Ribes per a recollir la palla compromesa. Llozer vol continuar fins a
Olot: així per complir amb la palla com també per treure l’ordre de fer-lo
retirar digué dit oficial les següents paraules:» pues a su casa de usted voy
a alojarme», aquí respongué dit atestant (i. e : Llozer): «vaja on sia servit,
que altres n’hi han estat, però fassa que hi haja ordre», i dit oficial respon-
gué: « los soldados han de comer» L’oficial i el soldats deixen marxar
Llozer cap a Olot, ocupen Ribes i la masia d’en Llozer, i provoquen alguns
aldarulls com l’agressió al jurat de Ribes, Joan Amalrich i Camps. Al final,
però, les gestions de Llozer a Olot fructifiquen i es retira l’escamot de Ribes. 

AHCP, Borradors de Nicolau Narberas, 1716, s/n 

XV. 1717, gener, 8 
Joan Tubau i Joan Huguet de Serrat confessen que en lo temps de llur record
que han fet anar llur bestiar a la Plana d’Urgell a péixer en ell en lo hivern,
que és d’esta part de més de quaranta anys que no han pagat ni acostumat a
pagar nengun gènero de taxa ni passaport per raó del dit bestiar, sí sols una
dobla per quiscun ramat al general de la cavalleria a fi que los soldats, que
estaven allotjats en dita plana d’Urgell, no los quietassen los ramats i pas-
tors en les pletes, i un moltó pel governador de Lleida i Balaguer de present
o regalo per quiscun bestiar. 
AHCP, Borrador de Nicolau Narberas 1717, s/n 

APÈNDIX II 

Text I 

1715, gener, 8. El Consell General de la parròquia de Sant Martí de
Campelles determina l’empenyorament d’uns béns comunals de Barricó per
poder fer front a les despeses imposades pel militars.

AHCP, Nicolau Norberas, Manual 1r-1v.

Convocats los cònsols i singulars persones del lloc i parròquia de sant
Martí de Campelles, en la iglésia parroquial de dit lloc, en la qual convoca-
ció foren presents les persones següents. 

Primo, Antoni Formatger, dit present i corrent any cònsol
Pere Cotrina
Josep Pagès i Rull 
Francisco Pere Salomó
Joan Vila del Baell 
Damià Angelats 
Josep Coll
Cebrià Saló 
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Francisco Bonsoms 
Josep Cotrina 
Martí Rull 
Francisco Prat
Martí Curet 
Pere Alabau i Reboll 
Martí Dordas
Josep Rull
Valentí Colomer (no) 
Joan Conti
fent i representant lo Consell General de dita parròquia com a notari . I

més són apel.lats dels hòmens de dita parròquia haguda raó dels absents i
legítimament impedits. 

Fonc proposat per dit Antoni Formatger que per pagar lo cortal d’hin-
vern que se’ls demana de 500 rals de vuit, si estimaven més fer talls o
empenyorar Barricó, ço és la solana. I tots unànimes i conformes han dit que
s’empenyoràs Barricó, si és la Solana amb aquells partits que millor se puga,
menos Valentí Colomer que ha dit que no dia sí ni no i Joan Conti que no,
que es fes tall. De les quals coses. 

Testes R . Jacintus Tubau 
Petrus Pagès, vicarius.

AHCP, Nicolau Norberas, Borrador 1r-1v.

TEXT II 

1715,gener,30. Signatura del contracte d’empenyorament d’un comu-
nal de Campelles 

AHCP Nicolau Narberas Borrador, 1715, 9r-10v 

Los honorables Antoni Formatger, lo present i corrent any cònsol del
lloc i parròquia de sant Martí de Campelles, de la Vall de Ribes, del bisbat
d’Urgell, Pere Cutrina, Josep Rull i Pagès i Francisco Pere Salamó, jurats del
consell, convocats en l’església per pagar i satisfer la part a ells tocant o a la
dita parròquia de la taxa que s’ha feta del quartel d’hivern de l’any passat que
són 500 pesses de vuit per la dita parròquia de Campelles, no trobant modo ni
forma menos danyosa a la dita universitat que empenyar o vendre a carta de
gràcia tota la infrascrita solana de Barricó per la dita quantitat, molts altres
medis i causes proposades, preceint primer un consell general de tots los
habitants tingut, en lo qual fonc resolt ésser lo més acertat empenyorar dita
solana, preceint també la informació sobre açò rebuda, fent estes coses amb
decret i llicència a ells concedida, com apar de dita llicència amb la informa-
ció en la (10v) notaria real de la present Vila i Vall de Ribes sots diada de...

Per ço, de llur grat, en dits respectius noms, per ells i los llurs, venen a
Francesc Casabona, negociant, i Pere Casabona, adroguer, pare i fill, tots de
la present vila i ací presents i als seus, carta de gràcia de redimir mitjançant
tot aquell tros de terra que els dits venedors en dit nom tenen en la dita
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parròquia de Campelles, vulgarment dita la solana de Barricó, detinguda de
sembradura de 35 quarteres poc més o manco, tot terra erma, la qual afronta
a sol ixent amb terme d’Estéguel, part i paret amb les coves de Barricó, a
migdia amb terme d’Estagalella, propi de dits compradors, a ponent amb ter-
me de Grats, i a tramuntana amb la restant de Barricó, dit la Rulla. Se té i los
especta. La qual venda fan amb los pactes següents. 

Amb pacte que en cas de quitació, li hagin de tornar la moneda amb la
mateixa espècie que constava haver-la donada. Si amb dobles en or, amb
dobles en or; si amb plata, plata; si amb diners, diners. 

Item, amb pacte, que en cas de quitació, li hagen de quitar antes del dia
de Santa Creu de maig, i en cas, si ha passat dit dia de Santa Creu, els dits
compradors puguen postular aquella tot l’any vinent fins a l’altra Santa
Creu.

Item, pacte que, ni uns ni altres, durant la present venda no puguen
assacar ni carbonar la llenya de la dita solana, sinó que tots ne puguen treure
per son propi ús, així los naturals de dita parròquia i habitants com ells dits
compradors per sa casa i només amb facultat que donen als dits compradors
que per lo ús de sa casa ne puguen traure de la baga dita de Barricó. 

Item, amb pacte que en cas de quitació, no s’hagen de tornar los diners
amb mans pròpies de nosaltres fora banc i taula. 

Item, amb pacte que aquell tros de terme d’Estegalella que és empriu
de Campelles, en cas de quitació, quèdia empriu, aixís com era d’ antes, no
pretenent perjudicar-se uns ni altres en açò sos drets per la present venda. 

Item, amb pacte que, en cas que la present venda, per qualsevol raó no
pogués tenir son compliment, li deguen tornar encontinent los diners hi
haurà posats o donats o bé crear-li censals obligant-se sos béns.

Item, amb pacte que, sempre i quan els dits venedors o los llurs, per dit
preu o altra major quantitat, volguessen vendre la dita solana, la puguen ells
fadigar com no sia a persona natural i habitant de dit lloc i parròquia, que la
dita fadiga sols sia vàlida per los forasters, no emperò per dits naturals i
habitants. 

Item , amb pacte que mentres dura la present venda no puguen fer-li
pagar talls ni taxes per raó de dites coses. 

Item, amb pacte que els dits compradors ni los seus no puguen traure
poc ni molt ni carbonar de la dita solana durant la present venda.

Item,amb dits pactes extrauen les predites coses de mans i poder llur i
aquests posen en una de dits compradors i prometen lliurar possessió. 

Item, en la clàusula de consuetud, cessió. Lo preu són 500 peces de
vuit pagadores amb lo modo i forma en la infrascrita àpoca contengut. I així
renuncien i prometen la dita venda fer valer i tenir i estar de.... per lo que
s’obliguen no sols los béns de dita universitat, però encara los béns propis
d’ells dits venedors, de quiscun d’ells, açò és mobles. 

Item, per ser aixís pacten llargament i amb jurament. Testes per omnia
contraenda firmia Francisci Petri Salamó. Sunt Emmanuel Calson, agricola
de Caralps et Franciscus Alabau, piscator villae de Ribas. 
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TEXT III
1715, agost, 4. Els pagesos de Campelles denuncien l’excés de paga-

ment per l’allotjament d’un exèrcit de Felip V 
AHCP, Josep Llozer, Manual, 37v-38r
Quia expedit rationique congruit de his que in rei necessitate consistunt

fidem et testimonium necessitatis perhibere et exinde ipsamet rei veritas elu-
cescat cunctisque manifestet et patefaciat. Ideo existentes et personaliter cons-
tituti Francescus Petrus Salamó, Martinus Tubau et Jacobus Pussó, omnes
agricolae loci de Campellas, vallis de Rippis, diocesis urgellensis, personali-
ter reperti et adventi intus quadam aulam domus ejusdem Salamó in eodem
loco de Campellas scito. In presentia et audientia Francisci Llozer, filii et
scriptoris juvanti mei Josephi Llozer, notarii publici infrascripti et testium
infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum ad instantiamque et requisitio-
nem Petri Cutrina, anno presenti et currenti consulis dicti loci et parroquie de
Campellas, medio juramento per eos et quemlibet, prius in manu et posse dicti
filii et scriptoris mei jam dicti et infrascripti notarii prestato unanimiter et
concorde unicaque voce dixerunt attestati fuerunt sequentia videlicet: 

És veritat que lo dia onze del mes de març pròxim passat arribà en la
vila de Ribes lo batalló de Ramonet del regiment de Pau de Jafre, en número
de quatre-cents soldats poc més o menos, amb ordre d’allotjar en dita vila i
llocs de la vall de Ribes. Com, en efecte, després d’haver estat alguns dies
tot lo dit batalló dins (38) la dita vila de Ribes, se feu lo repartiment per los
demés llocs de què es compon dita vall de Ribes, i ne tocaven al dit lloc de
Campelles, trenta-sis soldats , los quals allotjaren, i se mantingueren en lo dit
lloc i parròquia de Campelles fins lo primer dia del mes de maig, havent
obligat amb llurs acostumades amenaces i extorsions a què los pobres habi-
tants i pastors los sustentassen i fessen lo gasto de tot menos de lo pa que
l’aportaven alguns dies, i és certíssim que en tot lo dit temps quiscun de dits
soldats donava i feia de gasto per quiscun dia dos sous de moneda barcelone-
sa, antes més que menos, i més n’havia donat qualsevol dels patrons per
excusar-se de semblant gasto, a més del que lo capità don Jacinto Acay del
mateix batalló los obligà donar-li, com, en efecte, per excusar lo molt gasto
los ocasionava, li donaren set reals barcelonesos quiscun dia, en tot lo temps
que estigué allotjat o tingué lo quartel en dit lloc, que fonc per l’espai d’un
mes. Tot lo que diuen saber ells dits tres atestants per haver tingut soldats
dels sobredits, en dit temps allotjats en les cases d’ells, dits atestants haver-
los mantinguts a llurs costes, vist i oït dir públicament que los demés habi-
tants de dit lloc feien lo mateix, i que es pagaven a dit capità Acay los dit set
reals quiscun dia, com tot lo sobredit és molt públic i notori, i eixa la veritat
per lo jurament tenen prestat. 

TEXT IIII 
1715, gener-novembre. Recull d’un seguit de fets i greuges viscuts pel

poble com a conseqüència de l’arribada de les tropes de l’exèrcit ocupant de
Felip V, arran de la caiguda de la ciutat de Barcelona l’11 de setembre de
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1714, la derrota patida per Catalunya en la Guerra de Successió i la pèrdua
de les llibertats nacionals del país a mans de la dinastia dels Borbons

Arxiu Municipal de Pardines, Llibre d’actes del consell de la Vila de
Pardines. Full volant editat per l’ ajuntament de Pardines ( 11 de setembre
de 2004) 

...Altres eleccions de Jurats de Consell podria posar en lo present llibre
fins que entra lo Rei Felip quint que fou lo any 1715 i se arrandí Barcelona... i
entrà dit Rei ab força de armas i nos vegerem molts treballs: primerament amb
grans donatius que fora llarg lo explicarlos i per l’últim nos carregà un plasso
que se deian quinzenades que pagava este pobre lloch cada quinze dies. Pagada
la primera paga fou de quinze cents rals de vuit que fou als tans de gener del
any 1715 i de aquí endavant nos arreglà en pagar cada mes tres cent i trenta rals
de vuit i se esmeraran los cònsuls i aleshores regidors en fer talles i per les
cases ja no hi havia quiet ningun gènero de bestiar ni ninguna cosa que se’n
pogués traure diners que arribà a tal misèria esta parroquia que me dono ver-
gonya de assentar-ho...

que arribà a tal misèria que per una quinzenada se vengueren una creu de
plata de la Iglesia que era la millor prenda de la Vall... més avant sabreu com
les cases se vengueren las joyas que tenien tant per los adressos de las donas
com las casas que tenien servei de plata que hi havia que estaven bé, però amb
tants treballs tot se va acabar fins hi ha tant que quant las casas no pogueren
més també se acabà lo comú que arribàrem a tals treballs que nos haguerem de
empenyar cosas que no en teníem ganas perquè en no tenir los diners a punt al
cap de la mesada i encara ho volien i ho feien pagar dos vegades al mes que
eren cent sinquanta i sis rals de vuit cada quinze dias, i com dich en no tenir la
quinzenada apunt luego nos carregaven de soldats i nosaltres los havíem de
allotjar per las casas i, amigos, no volien passar amb cansalada ni amb los men-
jars de nostres casas sinó gallinas, capons i altres excel·lències que feien per las
casas que seria llarch de escriure...

i per evitar tantes insolències nos fou precís, com ja tinch sus dit, de donar
la creu de plata com i també nos fou precís en lo present any essent cònsuls lo
present any Francisco Coronas Biell mon pare en primer grau, Esteve Tubau en
segon grau, Joseph Font, Jaume Roca, Francisco Perpinyà, Francesch Roca de
Puigsach, Jaume Mitjavila de Puigsach, Pere Morera Vilaró, Esteve Dalmau,
Joseph Mauner, tots jurats de Consell, se resolgué tots junts en Consell de ven-
dre o empenyar la montanya dita i anomenada de Pòrtoles per no poder pagar
ningú de dit lloch, tan pobres com richs, per durar tant los treballs...

Se nota que per la misericòrdia de Déu se acabaren i cessaren ditas pagas
per lo mes de novembre i essent los que vindran tenian ventura per a poder qui-
tar dita muntanya... i les afliccions que nos veiérem no els puch donar a com-
prendre dels mals respectes que tenian los soldats als Cònsols que se arribà a tal
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misèria que un tinent donà una bofetada a Francisco Coronas, cònsul, i per veu-
rens tan espantats ningú se gosà mourer sinó paciència... i moltes vegadas no
volien aguardar que los Cònsuls los donasen los bagatges sinó que ells se’ls
prenien de las casas i tot anava com déu era servit lo que se pagà en diners fou
serca de quatre mil i sinch cens rals de vuit lo nostre pobre lloch de Pardines
sol, però no penseu, que los mateixos treballs corrien per tota esta vall de Ribes
i per millor dir tot Catalunya que nos ne recordarem i los que vindran, que per
nosaltres no hagués estat eixos empenyos, asso los que se posa també un vintè
amb bestreta que dura part de tres anys per preu de quatre centas xixanta i sis
lliuras sis rals i setsa diners tot plata, la taverna se hagué de arrendar també a
bestreta per dos anys per preu de quaranta lliuras per any i tot se fongué per dits
pagaments i los habitants pobres acabats i lo pitjor que n’hi hagué que hagueren
de desterrar de llurs casas i los pagesos se vengueren tots generos de bestiar i,
lo pitjor de tot, se havia de donar a menor preu per no trobar-ne diners. Altres
coses deixo de explicar de les pèrduas i rebuts que feien las casas que seria
llarch lo escriurer allò se es trobat notat de Francisco Perpinyà perquè los que
vindran tingan noticias de tants treballs com se veren los sobredits cònsuls i
jurats del Consell dalt mencionats en aqueix temps perquè siga notori dels que
vindran i los que vull són ho escriuen en lo present llibre en lo any 1716 als 15
de febrer vulla déu que no succesca més semblant desatino per amor de déu sia
tot. Amén...».

Text seleccionat i transcrit del Llibre d’Actes del Consell de la vila de
Pardines, dipositat i guardat a l’Ajuntament de Pardines. L’original és manus-
crit i conté actes i anotacions municipals que van des del segle XVII fins el XX.

La transcripció s’ha intentat ajustar el màxim possible al text original, si
bé s’han introduït algunes correccions ortogràfiques i gramaticals per ajudar a
fer més llegible i comprensible el text, i també s’han conservat expressions
genuïnes de l’època per mantenir la versemblança històrica del document.
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