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INTRODUCCI Ó  

 

El motiu q ue m’ha  portat a  desen vo lup ar aq uest tre ball és do ble: pe r una ban da des  de p etita m’ha 

ag radat molt  la història i més  concretamen t co m es reflectia aquesta en els personatges  i la  manera 

de  viure del moment. Per alt ra ba nda  d e ben petit al meu avi se mp re li ha vien dit que el nostre 

cognom tenia una relació amb e l qui va ser president de  la Ge ne ralitat Pau Claris (1 58 5-16 41).  

Per això dese nvolupar aquest  t reball  era u na bona opo rtunitat pe r pod er comprovar que n o era  una 

simple obsess ió si nó que de veri tat m’agrada tot allò que aniri a troba nt amb la rece rca  i que 

segu rament estaria relacionat amb papers antics i la rec onstrucció històrica d’u n poble . També vo lia 

co mprovar si la tradició o ral podia ser cert a i si de  verita t prove níem d’al gun a fa mília imp ortant en la 

història  de  Catalun ya. 

Aquest treball va c omençar amb una con ve rsa amb la  me va àvia la qua l em va p ropo rci ona r di fere nts 

tipus de dad es  i docu me nts: f otog rafies  del me u avi i  besa vi, cèd ules personals, documents de 

co mpra de  bestia r i de conreus  sembra ts, doc uments d’a filiació del  sindicat de pag esos , el carnet 

d’identitat del meu besa vi, un  hi mne  de  legio naris, documents funeraris, “cel omoductes de la guerra ”, 

actes d e n aixement, permisos milita rs i postals , la qu al cosa co nfirmà el  me u passat pagès .  

A p artir  d’aqu es tes  da des vaig c omençar la meva b usca  pe ls arxius  de  Catalunya.  

Vaig entra r a la pàgina web d e la Gen eralitat de Catalun ya i va ig a gaf ar els telè fons i les a dreces dels 

di fere nts arxius de Ca talunya.  

Vaig truca r per prime r co p a l’ANC, i em van passar amb la Pilar Reverte . Ella  em va  o rien tar q uin 

ca mí  havia  de  seguir en la meva rece rca . En un p rincipi volia trobar una  co nne xió e ntre  els Cleris i el 

Pau  Claris. Ella em va di r qu e s eria  comp licat segui r la línia success òri a de  Pau  Claris fins  arri bar als 

nostres dies. Em va f er una prime ra rece rca al fons de l’A.N.C. s obre en Pau Claris però no va t roba r 

re s.  

Al mateix t emps vai g truca r a l’Arxiu de la Co rona d’Aragó per esgo tar les  possibilit ats i d esca rtar o no 

el  treball  partint d e Pau  Claris. L’encarreg at em va dir q ue s eri a difícil ja  que  molts dels docu me nts 

qu e tenien e ren de d ifícil accés i que estaven esc rits  en una  alt ra ll engua que  no e ra el ca talà, i que 

pe r una n oia de la  me va  ed at a mb  els est udis q ue tenia no pod ria a rrib à a  desxifrar-los.  

També vaig truca r a diversos arxius de Cat alunya per si tenien algun tipus  d’informació sob re Pau 

Cla ris pe rò to ts em va n dir que no i qu e nec essit ava l’ajut d’un  ad ult expert en  aq uests  temes. 

A pa rtir d’aquest moment canvio  d’o bjectiu i c omenço a indagar en la  línia de  la meva família. Em 

di rigeixo a  l’a rxiu parroq uial d el Mo nestir de Sa nt Cu gat  on trobo diferents  tipus  de  fon ts en llib res de: 

ba tejos , matrimonis  i defu ncions. L’a rxiu o bria  els dil luns i  dimecres de 6  a 8  de  la tarda. M’a tengué en 

Climent Rivera,  l’arxiver parroquial  del Reial Monestir  de  Sant Cug at del Vallès.  Em va aj uda r a 

co menç ar la meva recerca. Vaig  triar una da ta qualsevol pe r co menç ar a mi rar s i hi  havia 

ava ntpassats  Cleris a Sant Cugat i fins quan, per poder arribar a  saber si  el meu  treball era  viable i si 

te nia su ficients  fon ts co m per contin uar-lo.  

Em vaig adona r que  el meu tre ball tenia futur.  Vaig  continuar an an t a  l’a rxiu pa rroquia l, sa bia  que 

po dia anar-hi els dilluns i e ls dimec res . 
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Vaig trobar un  can vi  d e cognom:  u n ca pellà imposà  e n un  d ocument escrit el can vi d e Cleris pe r 

Cle ries, p erò no sempre es complia aquest  criteri. 

Vaig aba ndo nar la part del treball de Pa u Cla ris  pe r la  imposs ibilitat d e troba r unes fon ts segures. 

L’últim doc ument  q ue tro bo m’indica el lli gam i la c ontinu ació del llinatge Cleries amb la ciutat de 

Tàrrega  capi tal de l’Urgell. 

Al canvia r la  meva o rientació del treball vaig començar a consu ltar el fons  de l’A.N.C. mirant prime r 

l’inve ntari. Només  podia fe r una rec erc a passant pel serve i di dàctic. La  Pila r Reverte e m va fe r una 

re cerca en  les  fons in formatitzades de  l’Arxiu p er veure  si trobava algun document sob re la  Ma sia 

Vullp all eres, ja  qu e en una insc ripció baptismal de la parròquia va ig trobar que  un a vantp assa t havia 

viscut allà. L’A.N.C. té p art de  l’Arxiu  Mu nicipal de  Sant Cu gat , all à va ig comença l a me va  rece rca 

sobre  els diferents  avant passa ts. Vai g buscar en les següents c apses 10 0, 101, 102 , 10 3, 104, 163, 

16 7.. . 

Vaig anar a parlar amb la Josepa Vi dal i Me lé d e 8 5 a nys. Era la muller del fill d’en Josep Cle ries Civil. 

Em va dona r info rma ció  de la  situació del poble en aque ll moment  i d e tot el que recordava  d’en 

Josep. També vai g parlar amb la Tere Rigol de  Cal Roca,  la s ogra de la q ual era cosin a d’en  Josep 

Cle ris. 

També vaig parlar a mb  la meva  àvia i e m va  explicar coses,la majo ria coincidi en a mb  el que  m’havia 

di t la  Jos ep Vidal i Melé . Per assegura r el q ue m’havien dit l es dues persones  d’elevad a edat vaig 

an ar a l’Arxiu Nacional i va ig troba r qu e tot el q ue m’havien explicat coincidi a. 

En un d arrer docu men t de l’Arxi u p arroqui al de Sant Cugat m’evidenciava l ’origen d els Cleris  a 

Tàrrega , d’on  emigraren .  

L’11 d’ab ril, el 2 de Maig i e l 16 de Maig  van  ser els 3  divend res del  curs 20 07-2 00 8 en que vaig 

visitar la vila de Tà rrega per poder continuar la meva recerca d’a vantpassats. Vaig anar a l’Arxi u 

Parroquial  de la vila o n en Jo rdi  Ill a Carlos, rector de Tàrre ga q ue treb alla a la Parròquia , e ns va  obrir 

la  sala dels d ocuments i llibres antics  i ens vam passar tota la tarda mirant si  tro bàvem al guns relació 

amb els  de  Sant Cugat. 

El 22 i el 2 3 de  Juliol vaig  ana r a Tàrreg a pe r conti nua r la  recerca  dels a vantp assa ts. Vaig consulta r 

l’Arxiu Parroquial per acabar de lligar-h o tot però també  vaig anar a l’Arxiu Comarcal  de l’Urgell. Allà 

em va a tendre en Pablo  Jesús Carbajo Pérez, el direc tor del ce ntre . Vaig troba r ce rts documen ts però 

no  ta nts co m t roba ria  a Sant Cugat, ja  qu e no  estaven  en  tan bon esta t pe rqu è són més antics . Em va 

ensenyar algunes  revistes on havien pu blicat  documents antics,  com la re vista l’URTX,, me’ls vaig 

fo tocopiar. També va ig comprar alguns llib res de Tàrreg a p er pode r-me informar d e quina  ha vi a estat 

la  histò ria d’aquella  ciuta t. En aquest a da rrera  visita tro bo un docu me nt q ue afirma que un tal Carlos 

Cle ris h avia vin gut a la vila procedent de Milà , fet que  e m va fer pensa r que  no trobaria cap Cle ris 

més encara qu e re troced ís fins l ’úl tim any en què hi havia  docume nts a l’Arxiu parroqu ial de  Tàrre ga.  

La  Pilar Revert e m’havia orien tat sobre  els fons  que ha via  de buscar a l’Arxiu  Coma rcal. Em va 

proporcionar un llista  de 16 fonts d e consulta  de Tàrrega més un  fo ns  a nomenats Pau Casals i 

Francesc Macià, pe r si tornava a  Tàrrega  i així a mplia r la meva  documen tació. 

El pas següent era torn ar a l’Arxiu  Nacion al de Ca talunya i c ontinuar la recerca mira nt t ots els àmbits: 

els allistaments, consums , impostos, pa dró mu nicipal.  
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L’11 de se tembre va ig a na r l’A.N.C. em van donar esc anejades  pa rt d e les pàg ines d e les  caps es que 

ha via consultat. Vaig fer una altre co manda de docu ments . 

A p artir  d’aques t mo me nt vai g a nar a l’Arxiu algu ns dilluns per les tardes  a partir d’ octubre, el 6 i el 20 

i finalment  el 3 de n ovembre q ue vaig anar a busca r les pàgines escanejades que havia  enc arregat. 

Per aca bar vaig busc ar fo tos  de Sa nt Cugat, per p ode r ambie nta r la situació d’aquell moment en el 

po ble. 

Com que  no vaig tro bar molt es fotografies ja que no estaven  to tes inf ormatit za des i e ra de  difícil 

accés l a Pilar Revert e em va  dir que truqués a la Ioia Satorras  i Martí  de  l’Arxiu  Mu nicipal de Sant 

Cug at q ue  ella t enia fotog rafies  en  l’arxiu i qu e m’ajudaria a troba r-les. 

Desprès d’obt enir t ota la informació i ordenar-l a, vaig c reure opo rtú fe r un resum de la  història de 

Tàrrega  i de Sant Cugat, di ns el co ntext d e Catalunya i Espa nya, per a nar a nalitzant i situant els 

di fere nts perso natges a di ns de cada  període  i veure si ten ien se ntit el ta rannà d ’aquests 

ava ntpassats  a mb el c on text p ropi. Per poder d es envol upa r aquest aspecte  he tingut un supo rt 

bibliogràfic, esmen tat  posteriorment, del vo ltan t de 21 llibres més alguns  articl es. 

He col ·locat foto grafies en alguns moments històrics en qu è enca ra no s’havia  inve ntat aques t mi tjà, 

pe rò ens  ajude n a  ori entar millor l’època. 
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AGRAIMENTS  

 

Durant l’elab oració del treball m’he  an at trobant a diverses pe rso nes que m’h an don at u n cop de mà i 

m’han ajudat en els  moments difícils.  

Primer de to t m’agrada ria dona r les gràcies a la Pila r Re verte de l’ A.N.C. que m’ha facilitat la majo r 

pa rt dels  docu ments  trobats, m’ha a nat  expl ica nt el signific at d els mots  que sortien  en  mo lts 

docu ments . 

També e ls dos enca rregats  dels  arxius pa rroq uials . A Tà rrega, Josep  Illa Ca rlos rector de la  parròquia 

qu e e ns va deixar les claus del pis  on  es trobava l’Arxiu. A Sant Cugat del  Vallès Clime nt Ri ve ra 

historia dor. 

Vull a grair el  suport  d’un historiado r que esta va  fent  un treb all sobre  la demog rafia i els cognoms més 

impo rtan ts a Sa nt Cugat i es va interessa r pe r mi i em va  orientar força  el ca mí a seguir. 

Pablo Jes ús Carbajo  Pé rez d e l’Arxiu Comarc al de  l’Urge ll qu e em va administra r els  l lib res  de 

Cad ast res de  Tàrrega  a o n es trobava el meu a vantpassat qu e e ra c omercian t.  

També agraeixo el sup ort que m’ha donat la Ma tie  Bosc h, la  meva tutora de  Recerca,  q ue m’ha 

conduit  el treball al llarg de tot un a ny.  

Tanmate ix el meu pare que m’ ha port at allà  on  calia p er pode r co ntinuar la  recerca. 
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OBJECTIUS 

 

1. En un principi troba r un a relació  en tre els  cognoms Claris  i Cleris 

2. Reconstruir l’arbre gene alògic de la  meva famíl ia inten tan t arribar el més lluny possible en el 

temps.  

2.1 . Diss eny d’un  arb re gene alògic. 

2.2 . Exp licació d e com funciona la  recerca en un a rxiu: ordre  de co nsult a en  els llibres. 

2.3 . Co mp rovació de la  co incidència  de les dades  en tre els lli bres  de  baptismes, mat rimonis i 

defuncions. 

3. Conèixer e l con text histò ric  d’Espanya i Catalu nya i com i ncidia e n u n p oble rural com Sant Cugat. 

4. A pa rtir del treball demostrar la  utilitat dels arxius  loca ls per la rece rca històrica. 
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PROCÉS  DE RECERCA 

 

La  recerc a em va  p ortar a situa r-n os a la vil· la de Tàrreg a a p artir  d e la mort d e Carles II com  

a re i d’Es panya. 

 

ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE FE LIP V (1700-174 6) 

 

L’onze d ’Octu bre de 1684 va  n éixer Jo sep Cl eris. El seu pa re era en  Carlos Cle ris p ro vi nen t de 

Milà i la se va  mare e ra  la Isabel. El van batejar a la vila de Tàrrega . 1 

Era  el momen t en  qu è Carles II morí sense descendència (últim mo narca d e la  dinastia  dels  Àustria ). 

En el s eu  t estament  va nomen ar a Felip d’Anjou com a s uccesso r del tro  d’Espa nya; era aquest un  

mona rca  format dins la  cort de Lluís XIV d e França , un a cort absolu tis ta. Els catalans mostrare n un 

gran entusiasme p er la vinguda de Felip V,  aquest h avia p romès a una amb aixad a de lleid ata ns que 

voli a celebrar corts a Barcelona, on  jura ria les  llibert ats i co nstituci ons del Principat i a  més Felip  V  

passari a p er Tàrreg a. 

El targarins pre vingu eren  el q ue l i havien de  demanar al rei: la confirmació dels reials p rivile gis. La 

ving uda  del rei s’enda rrerí i ocasio nà moltes despeses . 

A principis de segl e l’eco nomia  de Tàrrega es ve ia limit ada p erò  amb una certa prosp eritat. Van 

di fondre l’expansi ó de la  more ra, el càne m, la  vinya,  els ho rts i els arb res  fruiters aug mentaren. 

També la tra nshumànci a h ive rnal de  les ramades p irinenques  permetia  fe r créixer la ramade ria de la 

vila  i assegu rava la  primera matèria pe r les indústries  de la llan a i d e la  pell q ue e ren molt li mitad es. 

Aug mentà  la p rod ucció  de  cucs  de sed a i les plantacions  de  mo reres pe r mantenir- los , pe rò hi havia 

pocs filadors  de seda ja que a  Tàrrega es  venia la  seda que portaven els  come rciants d’altres  ciuta ts. 

També hi havia una bo na  indústr ia de so gues, espardenyes,  bla nquers  i teixits de  lli.  Els p reus es 

mant enien estables , s ense grans innovacions, el p oble s’h avia recu pe rat d e la c risi d el s. XVII. 

En  aqu est ambient ta rg arí, a princ ipis del S.XVIII, e l  26 de Gener de 1705, nasqué Josep 

Cl eries. 2 

Però finalment els targarins passaren a reconèi xe r l’Arxiduc Ca rles d’Àus tria  ja que els  desag rada va 

la  política del nou  mo na rca,  pe r les maneres absolutistes i  de  menysp reu  cap a  les lli bert ats 

catalan es.  Se sen tiren atrets per les po tències aliades  que  o feri en a Ca talunya un a plena llibertat 

política  a canvi d’una re bel·lió. A Tàrrega la gent n o g osa va manifes tar-se públic ament  per por a  una 

re pressió c om va passa r a Barc elona (bombardejos ) encara qu e eren molts els  pa rtid aris de l’Arxid uc 

Carles.  

La  vida  política i social de  Tà rrega  estava  forta ment sacsejada. 

El 1705 Tàrrega va rebre una carta en què es  demana  la c ol·lab oració  de la  vila: havien d’envia r 

ca valls, mules.. pe r l’exèrcit de  S.M.l’Arxiduc Ca rles. Però  e ls paers  i  c onsellers es preguntave n 

                                                 
1
 Veure Materi al Comp lemen tari 1.  Arxiu parroquial de Tàrrega 

2
 Veure Materi al Comp lemen tari 5:  Arxiu p arroquial de Tàrrega 
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contínuament si havien d’envia r se mp re t ot e l que demanaven p er realit za r l’atac a Barc elona. Aqu est 

mateix any l’a rxiduc  Carles d’Àustria va ser proclamat rei a  Barc elona p els ca talans amb el no m de 

Carles III. 

Les tro pes borbòniqu es començaren a re tirar-se a c ausa d’un  a va nç ament dels  ali ats pels Païs os 

Cat alans , i la Co rona d’Arag ó es d ecantà a favor d e l’Arxiduc. Catalun ya  quedà  en  mans  de ls rebels.  

Al 1705  Tàrrega  rebé  un a lletra  de Miq uel de Sobies , capità de  la zo na, i de Ma nuel Desvalls  on els 

de ma nava  que comp areg uessin a  Lleida amb el majo r nombre  de  mu nicions  i aliments. Mo lts homes 

no  hi volien anar, l lavors  ho fe ren per sorteig : a més la  cart a deia qu e si no aportave n tot e l que 

sol·licitave n serien considera ts enemics.  

Per altra  banda es reuni ren les  a uto ritats civils i eclesiàstiques  de Lleida,  con fiave n que  es  podrien 

de fensar, pe rò el que no sabie n en  aquell moment, era que la majoria de la  població estava  a fa vor de 

Carles III. 

Les autorita ts lleidatanes c apitulare n i prestaren ju rament  d’homena tge  a Carl es III. Pe rò la 

tra nquil·litat n o tornava a Tàrrega. La moles taven amb cont ínues  demandes d e dine rs,  homes... 

El 3  d’oc tubre reberen una carta  de  Sr. Miquel  de Sobies  que deia q ue els en emics h avien  reunit d os 

mil homes  i volien atacar i conquerir l’horta de Lleida. Els hi d emana ven fo rma r pa rt d’una  co mpanyia 

de  100  homes  amb  un j orna l de 4  sous; el 24  d’octubre Tà rrega havia  de pres enta r 50 ho mes.  El 

municipi no hi està del tot d’acord  però  finalmen t en via 2 capita ns, 2 alferes, 2  se rge nts  i 10  solda ts. 

Els targ ari ns ja no te nen  tan entusias me a  lluitar c ontra Felip V, c omencen  a estar cansats. El 28 

d’oc tub re e l re i Carles  III,  convoca c orts. En vi en a Pere Monfa r, p aer primer. 

El 1706 es no tificà  a l’ajuntament de Tà rrega que València també donava suport a  l’Arxiduc Carles I. 

En u na altra c arta-ordre s’ordenava als ciut ada ns que podien p restar servei, presentar-se a  Lleida 

amb to t el que tinguessi n. Els  membres d el c onsell, pe rò, manaren  que sols ha vi en d’obeir e l que 

digués el sen yor Desvalls. 

Tàrrega  es trobava en una  si tuació pèssima i la  gu erra només acab a d e començar.  

Miq uel de Sobies a rribà  amb una o rdre  de rece rca de soldats. Ma nà re clutar-ne 6 0 amb un jornal de 

tre s sous  al dia. També  demanà 125 homes  per tre ballar a les fo rtificacions de Balag uer.  Pa ers  i 

consellers esta ve n molt preocup ats  ja  que d’h omes  pe r fer de solda ts qu asi no e n quedaven. 

Decideixen  anar a ve ure a l senyor So bies per mos trar-li la situació de  misè ria que  co me nç ava a patir 

el  poble , p erò aqu est es va man tenir ferm en totes les  demandes. 

El 23 de març  es de ma nà que  la ciu tat enviés 50 quarte res  d’ordi a Cerve ra. La ciut at resp ongué que 

no  en tenia,  ni disposava  de  d ine rs pe r compra r-ne. Tot i així va n entrar soldats a la ciutat que 

de ma naren llit  i sopar. 

Con tràriament  al que  es  pu gui  suposar al març d e 1706  Felip V i les  seves tropes passen per Tà rrega 

i d emanen p a, i  han  de  donar el blat i l’o rdi de l’arxi duc , pe r salvar la  vi da.  L’e xè rcit  de l’Arxiduc  perd 

posicions  i les que a gua ntava  es veien molt  a menaçad es, i amb la po r que  caiguessin  en mans de 

Fe lip V. 

Miq uel de Sobies d emana  ajuda per comba tre c ont ra els e nemics. Tàrre ga t enia molt de resp ecte al 

senyor Sobies, i aqu est  h o apro fitava p er treu re’n  el que p odia. Però  l a situació començà a se r 

desesp erada. S’havien d e retirar les coses de valo r d e les esglési es. Els pri vi legis es port aren a 
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Lleida aco mpanyats pe r un  prohom. Per poder a rreglar la s ituació i pagar les  despeses, o bliga ren als 

caps de casa i als mossos que tin gu essin cabals p aga r 10 rals cadascú, la res ta d’ho mes amb més 

de  14  an ys  ha vi a de pagar 7 rals .  Aquest f et re volucio nà el pob le i ningú volgué accepta r-ho. 

Tot de  so ldats  foren re units per anar a la  guerra  sot a d e les ordres de Man uel Borràs. Pe rò va a rriba r 

un a c arta  del di puta t mili tar en qu e s e suspenien  les ord res  ant erio rs. Això no  volia  dir que s’h ag ués 

acabat la g uerra . Havie n d ’anar cap a Lleida a mb totes les armes. Aq uest fet deixà a  tot el poble a mb 

la  mo ral des feta. Els pa ers  i els conselle rs van deixa r d’assistir a les  sessions d el conse ll. L’estiu de 

17 07  Tàrrega es  va quedar s ense autorita ts. 

L’horta de Lleida va  ser arrasa da i va ser con que rida pels francesos. 

Segons l’historiador Lla do nosa, Lleida s’hau ria  sal va t si no  hagués hag ut població in experta  en la 

gu erra,  falta d’aigua i de queviures . La impossibilit at de reb re a uxilis marcà la seva caig uda  i sig nificà 

un  no u re trocés a la lluita Catalana pels s eus dre ts. 

Les terre s passare n a  mans dels co nqueridors i això significà  uns nous paga ments  de  sous  i farratg es 

pe r man teni r els exèrcits. Tàrrega era una de les viles que més c ont ribu ïa ec onò micament als 

sosteni ment dels exè rcits ja que estava situada en un lloc estra tègic , al vo ltan t d els  principals  ca mi ns: 

Barcelon a- Lleida i Montbla nc- Seu d’ Urgell per això la  situaci ó d els  vilatans e ra d eses pera da.  

L’exèrcit de l’ Arxi duc  Carles  i més tard el del Felip V aprofitaven les inc ursions per aconseguir 

aliments i diners per poder mantenir les esquadrons. 

Com sabeu la guerra  d’aquells temps, e ren  gu erres molt especials. No era un a llui ta contínua sinó tot 

el  co ntra ri: es ll uitava al bon t emps, en el temps d’ hivern  es p arava i aleshores és qua n s orgien els 

grans  pro ble mes de manteniment de les guarnicions.  

Cal  esmen tar q ue l’Abril de 1 711  hi va ha ve r una g ran p rotesta pop ula r que  va d esencadenar una 

gran tensió entre les fo rces b orbòni ques i la ciutat  per t al de buscar noves formes d’establir relacio ns 

en tre els  militars i e ls p ag esos.  Tal va s er la tensió  que  van  empreson ar els p aers(regido rs) per no 

ha ver complert les e xigències borbòniqu es. 

Era  ben poca  l a tranquil·l itat d e la vila e n aquells an ys de gu erra i ocupació, els dies  i e l temps 

passaven i les tropes de  Felip  V s’asse ntave n a  Catalu nya i no para ven de confisc ar alime nts, 

fa rratges  i homes. L es  tropes que  es  trobaven p els camins  fei en el que volien. Com Lladonosa d eia, 

co m més  resistia Barcel ona  més patia Tà rrega , enf ront  d e les exigències de Cerve ra (bo rbònica  i 

de fensora del ideals fra ncesos i espanyols). 

Al 1711 va mori r el germà de Carles  d’Àus tria i pe r tan l’Arxiduc Carles  gove rnaria Àustria. Angla terra 

deixà d e recolzar a Carles d’Àustria ja que tan li era qui dominés  te rritorialment, hi hau ria un 

desequili bri t erritoria l ta n si g uan ya va un o l’alt re i els aliats van firmar la Pau d’Utrech el 1713 en què 

re con eixien a Felip V com a  rei d’Espa nya. Anglaterra va a conseguir que li donessin  Men orca i 

Gib ralta r, per have r ab an donat la guerra  abans, ju nt amb el dret d e comercia r d irectamen t a mb 

Amèrica.  

Cat alunya va continuar lluitant fins l’11 de setemb re de  1714, moment en què les tropes entra ren a 

Barcelon a i Rafael d e Casanova abandonà el seu càrrec de c onsel ler en cap. 

Fe lip  V va gu anyar l a gue rra i es  convertia  en el nou rei d’Esp anya,  a mb  u na concepci ó del  món 

absolutis ta i centralista. Va aplica r el decre t de Nova  Planta  que eliminà totes les institucio ns, les 
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ad ministracions catalanes, abol í les  llibe rtats  ca talanes i a plicà  les  lleis de Cas tella a tot el  territori. 

També va ana r acompanyat d’una fort repressió  política amb l’est abliment de no us impostos i 

l’aplic ació de mesures per la repress ió cu ltural i lingü ística.  

La  Catalunya sobi rana ha via d eixat d’existi r.  

Tàrrega  sortia de la  Guerra  desfeta i arruïnada , pe r ta nt els  me rca ts se’n van  resis tir fortament. Era un 

pa ís vençut i oc upa t. El general Pa tinyo va decidir que Tàrre ga ja no a port és allotja ment ni menja r 

sinó  un a q uan titat a  pa gar a te rminis  de 3600 reals.  

Les veg ueries  van se r substitu ïdes per c orregiments. La veg ueria de  Tàrrega estava fo rma da p er 29 

po bles.  A Tà rrega encara conti nua ve n de manant -li alimen ts i  t enien g reus problemes pe r p od er-ho 

aconse gui r. També havien de p aga r mo lts  impostos i  sempre  hi  havia  trop es a qui donar allotj ament. 

Per t ant Tàrreg a era un dels pobles més  p erjudicats de  la pro vínci a. Els  principals òrg ans co m la 

universitat es taven  en deu tats i  van h aver d e de manar diners a particula rs a c anvi d’un gran inte rès.  

També va ins taurar regidors en  comptes de  pae rs i consellers. A Tàrrega li  imposaren  un alcalde 

majo r, i f ou pos ada  en el c orregimen t de Lleida . Van  ser uns  an ys  de indefinició d el pod er munici pal 

qu e n o van f er c ap bé a la vila. Era un ajunta me nt b orbònic que e xcloïa l a pa rticip ació p opular en les 

decisions locals .  

La  pitjor etap a va se r la de la postguerra. L’ac tivitat merca ntil an ava ti rant amb  dificulta ts. 

L’ajunta ment co nservava tota  la potesta t als  rics  d el terme i els nomenava administrado rs de la 

sèquia.  La  l lengua catala na amb el temps  va desaparèixe r d els  docu ments o ficials i dels ac tes 

pú blics. 

Els borbòn ics havie n destru ït l’ estructura polí tic a pe rò el més difícil  e ra fer canviar a  un po ble les 

se ves costums, tradicions, sentime nts i  a  més  existia  una gu erri lla  que feia que  els domi nadors 

visquessin en una  situaci ó d’inseguretat. 

Tàrrega  visq ué una  malaltia important qualificada de taba rdillo , mal con tagiós de gut  a la  fam i la falta 

de  ne teja. L’aigua que es bevia no era gaire potable . Els ta rgarins te nien dues  basses al  sud d e l a vila 

qu e travessa ven diverses p ropietats  p erò la manca  d e pluja feia que estiguessin molt buides. La 

tu berculosis era una  alt re malaltia molt estesa ent re la j oventut. El 1732 una alt re malaltia afec tava als 

animals c om vaques,  ca bres i ovelles. 

Al g uan yar la guerra els borbons van  imposar un no u sistema  fisca l qu e consis tia en l’imposició del 

Cad ast re s obre el patri mo ni i la pro pietat i un i mpos t person al sob re el treball i el sal ari. Feli p V va 

imposa r el Cadastre  a tot Catalu nya com a càstig per n o h aver so rtit abans  de  la g ue rra i no h aver-lo 

re col za t. L’ajuntame nt tenia ve rita bles dificul tats pe r pagar les 1560 lliures i els 231 2 rals del imp ost 

del cadast re. Tà rrega no  podia torna r els interess os dels dine rs q ue havia d emana t. El 25 d’Abril de 

17 28  sortí una ordre q ue e xigia  a les a uto ritats locals  més trans parència en l’ap licació del cadastre i 

més control per e vi tar abusos i el  9 de  maig de 17 28 una o rdre de l a Intend ència  Gene ral deia  que 

s’ha via d e posar a la venda els bens  i efectes d els q ui tenien deutes. 

Van  sol·licitar un vintè sobre les collit es de  gra, vi, oli i  cànem. A més se’ls hi va deman ar que 

do nessin 22 qu intars d e farratge dia ri al  regiment de  cavalleria de  Cala trava. Les a utoritats militars 

cada  dia abusaven més  de  la se va  força. El 26  de novembre  de  172 6 va sortir una  ordre que manà a 

Tàrrega  donà 2 recl utes per i nco rpo rar a qu intes. 
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A p rimers de 1 731 , Ca talunya havia de d ona r 1 69 homes p er l’exèrcit. Com q ue molts pobles 

capturaven  vianants  o jo rnalers i els pres ent aven com a dese rtors i vagabunds per no donar fills del 

po ble, el rei decid í que la gen t fos de  ca da p ob le i que  fossi n elegits  a s orteig. A Tàrre ga entra ren a 

so rteig 52 nois. 

A les autorita ts de Tàrrega els  preocu pava  l’allo tja me nt d e les tropes i l’est at d e les cases  destinad es 

ai xò . 

En aqu est mo me nt h i ha vi a una bona g ama de menestra ls: 3 apotecaris , 3 c irurgia ns, 3 hostale rs, 7 

espa rden yers,  3 botigue s de  tele s entre les qua ls estava la d’en  Josep Cleries, 2 sabaters , 6 

fuste rs... 

Cad a vegada que havien de pagar el c adastre  arribava un a partida  d el re gimen t de Calatra ba.  El 

17 42  l’ajuntament c ansat de les protestes dels  allotjamen ts dels milita rs d ecideix fer una caserna a mb 

els solda ts des tinats  a la vila p erò  no  s’ acaba  fins el 1754. 

En el p eríode 1730-60 s’ observà u n creixement  econòmic. Es repoblà a qu esta zona  i es posa ren  les 

bases de la rep oblació agrícola i augmen tà l’intercanvi de merc ade ries. Es regulà la  venta de 

qu alsevo l gè nere i s’establiren els din ers que hauria d e pa gar tot hom que volgués ve ndre.  

En  aquest temp s de  bonança ec onòmica va néixer el Jo sep Cleris, el 21 de setembre de 1735, a l a 

vila  de Tàrre ga,  un  any després de  que e s casessin e ls se us pa re s,  en Josep Cleris i  l a 

Maragna/Isabel al 1734. 3 

 

ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE FE RRAN VI (1746-1759) 

 

Després d e la  mort del rei  Felip V, Ferran VI volgué pos ar remei a les e xt ralimitacions dels capit ans 

ge ne rals. Dura nt el s eu regnat es pro duï ren moltes  emigracions temporals e n els p eríodes  de  secà i 

misèria . Con tinuà la política cen tralista del seu pare. 

El  1736 trobem q ue un ta l Josep  Cle ri es, botiguer de llenç  de  la vil a, era  el cap ità de  la  Confraria 

de  San t Este ve, q ue  feia lluminària.  En aqu ell moment a Tà rre ga h i ha vi a moltes conf raries, pe rò 

totes tenien greus problemes per po der continuar la seva tasca. Sabem que  aquesta confraria 

passava per un  moment del icat i  l i calgu é demana r f orts in gresso s. Jo sep Clè ri es f eu  la pe tició 

com a majora l de la  conf ra ri a. Deia que hi havia mol te s despeses a causa de to ts el s ac tes que 

acompanya ve n els enterramen ts, les misses i el vià tic. Ta mbé demanà permí s per plantar morere s 

al  voltant de  la ciutat p erquè deia que embe llien la ciutat, i qu e donarien  algun guany a  la 

confraria,  i demanà de recompon dre el joc de pilo ta ja  que po dria beneficiar a l’esglé sia a 

arren dar i  a a dministrar el jo c.  4 

                                                 
3
 Veure Materi al Comp lemen tari 4 / 7 : Arxiu parroqu ial  de Tàrreg a 

4
 Veure Materi al Comp lemen tari 3:  Arxiu Comarcal d e l’Urgell. 
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Trobem en el llibre “Repa rtimento po r menor hecho del  Ayun ta mien to  de la vi lla de Tárreg a del 

Co nsejo de Le rida e l Real Impuesto del Cadastro  e ntre los ind ividuo s con tribuyentes al pago de 

1736”, un assentament de terres de Josep Cleries en e l que ens d iu que té  un  tro s de terra si tu at 

en  el  camí  que  va c ap a Verdú, de  mesura 4 jornals i ¾.  Són te rre s de  secà de segona qua litat, de 

classe 13 en e l q ue e s troben 103 o liveres de p rime ra classe , va  haver de pagar 57 reals. També 

en s d iu q ue té un a ltre  tros de terra que també va ser del  Bellve r de  su perfícies de un  jornal  i 

vuit de  p rimera qualitat de  c lasse 9 .5 L’est abliment del  cad ast re va co mportar que l’impost de la 

te rra es feia a p artir  de qualitats  ( 1a, 2a , 3a, 4a) i a partir de 3 2 class es que anaven d e mil lor a  pitjo r. 

Per tan t, es po t esta blir el valor de les  terres no només a p artir  de la g ran dàri a, sin ó ta mbé de  la se va 

qu alitat . Si has  de  co mprovar el valor de dos terres has d e mirar la g randària i la qualitat, l’impost que 

pa gu en és l’i ndica dor que  reune ix aqu estes  dues  variables. 

El jornal e ra un a mesu ra supe rficia l agrària corresponent a la t erra q ue es podia tre ballar e n un dia 

pròpi a de  la Catalun ya occidental.  El jornal d epèn del tipus de persona que c onreï la  terra, el ti pus de 

lloc , i de la classe d’activita t que es realitza. A Tàrre ga un jornal equivalia a 3.704.33 m2= 1 2 po rqu es. 

La  mesura de “p orques ” es una altre  mesu ra superficial a grària q ue s’ utilitzava en algu nes c omarqu es 

de  Catalun ya  i que equival a  1/12 de l jo rnal  local . Un dels llocs on s’utilitzava mé s aq uesta  mesura 

era a Tàrrega. 12 p orqu es  es  l’equivale nt a ls metres  quadrats.  Però aqu es tes  mesu res ere n di fere nts 

segons  la zo na i per exemple a  Balaguer les porques és una mesu ra d e cap acitat de  gra ns.6 

El 1747  la vila  de Tà rrega es  compo n de  300  ve ïns  i percep  la meitat del delme  de grans i de les 

olives, també  té els  arb itris s obre merc ade ries que es venen a 

l’engròs , d’olis i g ra; cobra va  una  i mposició s obre  la vere ma, 

amb tot això es pagava el cad astre i els  tributs reials, n o h i ha 

fà briq ues ni manufactu res de g ène res per manca d ’aigua, no 

passa cap riu, sols  un reg uer o  torrent que no  sempre porta 

aigua, hi ha 4 con ve nts, un hospital, hi ha  3 gremis d’artesans: 

un  format pels  teixidors de lli, soguers i  espardenyers ; l’altre 

pe r sast res i el tercer p er ferrers  i fusters; hi ha metges 

ap otecaris  i ci rurgians; l’agricultura només podria millora si hi 

arribés més aigua, c omençaven  a sortir d e la gran misèria. 

Ent re 1747-1754 es va viu re una èp oca de  sequera 

prolo ngada i de fa m i  va  pu jar el p reu  del blat, alesh ores la vila 

va d emana r l’ajo rnament d el cad astre. 

El 1753  es vol re lla nçar la fira de  l’1  d e maig i es repart iren 

uns impresos a tots els  comercian ts que volguessin obt enir 

fra nquícies  durant 10 an ys . Però això no  va  a gradar a l poble 

                                                 
5
 Veure Materi al Comp lemen tari 2:  Arxiu Comarcal d e l’Urgell. 

6
 Veure Materi al Comp lemen tari 2.  Arxiu Comarcal  de l’Urgell . 

Façana de l ’hsopital s.XV 
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de  Verdú qu e també tenia fi ra d’animals i to t i qu e la  reial audi ència  de Barcelon a no don à la  raó a 

Tàrrega  la fira es portà a te rme  pe rò canviant-la al mes de  maig .  

El  18 de gener d’aquest any es van  ca sa r e l Josep  Clerie s a mb la Te re sa Cedó Clarissó . El Josep 

Cl eries era vidu.7 

El mones tir d e Poble t s’oposa va  a que Tàrreg a tingués  privil egis reia ls per fe r la fira.  El 1764 Madrid 

va d ir que els come rciants de  bestiar, un cop  pa gats els drets p odrien  ve ndre  on  vo lguessin. Tant que 

s’ha vien bara llat per l a fira i durant el s.XX es va deixa pe rdre . 

Aquest a ny trobem el  naixemen t de l’u ltima persona qu e residiria a Tàrrega tota la seva vida, 

estem p arlant d ’e n Franci sco Cleries i Cedó , ba te jat el 14 d ’Abri l de 1764. Els seu s pares na turals 

de  Tàrreg a en  Josep  Cle ries i la Theresa  Cedó, i per avis ma te rns Ramon Cedó pagès de Miralcam 

i Maria  Cedó.8 

 

ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE CA RLES III  (17 59-178 8) 

 

Qua n va mo rir Ferran VI s ense d escen dè ncia, el seu ge rmà  Carles III  es va c onvertir en  el no u rei 

d’Esp anya . Aquest rei es caracte ritzà pel despotisme il·lustra t, una co rrent filosò fic a i c ultural de la 

segona meitat del s .XVIII  basa da en la raó i en els co neixements  lògics  que ha vi en de ser els 

fo namen ts del  pro grés tècn ic i social. Aquest d espotisme es basava en un s eguit de reformes e n b ase 

de  les i dees d’u na sèrie d e p ensadors co m Floridabla nca, J ovellanos i Feijo . Ells e ren  els e ncarreg ats 

d’aplicar e ls p rincipis  del despotisme Il· lustrat. Entre  les re formes  n’hi ha via de  ca ràc ter f iscal,  en  les 

qu als es volia  unific ar to ts els tipus d’impostos. Aplic ar el  Cadastre  a tota Espanya però,  no va se r 

possible,  ja  q ue els p rivilegiats  no  volien  paga r-ne . Ta mb é van  h aver reformes a gràries  que es 

basa ve n en un informe de Jovellanos  qu e n o es va arribar a  ap licar ma i. Les mesures que 

proposave n ere n: prohibir e xp ulsar e ls a rrendataris i apuja r el p reu  dels a rrendaments, s ubsti tuir els 

contractes  de curta durada per contractes d’emfiteusi, abolir els  “mayorazgo s” q ue ana ve n vinculats  al 

tít ol n obilia ri i repobla r zo nes deshabitades  per incrementa r la  producció. Les mesures econòmiq ues 

consistien en  aplicar el liberalis me econòmic i suprimir el con trol dels gremis,  la seva autori tat anirà 

disminuin t ja qu e eren una trava per l’ec ono mia i es c rea ren les societa ts econ òmiques  d el pa ís. 

També es van prendre mesu res  per una reforma religiosa:  l’autoritat del  rei p red ominava  sobre 

l’autorit at de l’es glési a. Mo ltes  companyies religios es  ho hag ueren d’acce pta r sinó serien e xp ulsad es 

del país . 

El  1776 va morir e n Josep Cl eries que  era pa gès. Fo u ente rrat en sepultura de  pagesos i fou 

testat per Mariano L lovera.9 
Durant el segl e XVIII  es creà la soc ietat econòmica d’amics del país  de Tàrreg a, que fo u la  primera 

qu e s’es tablí a Catalunya  al 1777, la seva g ran ambició era construir el canal d ’Urgell i que fos 

                                                 
7
 Veure Materi al Comp lemen tari 8.  Arxiu parroquial de Tàrrega. 

8
 Veure Materi al Comp lemen tari 9.  Arxiu parroquial de Tàrrega. 

9
 Veure Materi al Comp lemen tari 6.  Arxiu parroquial de Tàrrega. 
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na vegable .  Es  tornà a  resca tar la idea qu e a  la dècad a d els 40  ha vi a qued at o blidada:  les aigües del 

riu  Segre havien d’a gafar-s e p rop  de  l a vila de Tiurana , l’ob ra facilitaria el rec i l’aig ua per ús 

do mèstic.  

 

 

Un segon projecte de 17 69,  un c anal amb dic a la co nfluència de l Seg re amb el Noguera prop de 

Camara ssa ta mbé  fou  deses timada i es demanà a Ca rles  III p rotecció s obiran a i po der construir el 

canal amb  el recolzament es tatal, però la vida acti va  de la socie tat s’aca ba  al 1790. La s ocietat arribà 

en  un  punt que no tenia  diners, per això al  1783 els  particula rs e n q ui es con fiava pel  fin ançament no 

van  respondre. El 1 788  la soci etat  de manà un p rés tec  al ba nc de St. Carlos . To t i que  es de ma nà ajut 

al  g overn i a banq uers  gen ovesos el p roject es haurien d’espera r una altra è poca, pe r això mo lts 

individus  deixaren  d e contribuir, hi havia hagut l ’in ten ta d’i ndustrialitzar la vila a mb  una fàbrica 

d’es pel mes i un a cintes de  fil i co tó ja q ue tenien 12 telers al 1778.  Fou pe rò un fracàs des del 

co menç ament . 

Carles III da va nt l’entusias me  dels c atalans pe rdonà c ertes sumes degu des  del cadastre  e n el seu 

pas pe r terres ca talanes i pe r aqu esta vila p er anar a Madri d, la vila  d e Tàrrega  a rreglà els se us 

ca rrers, ponts i carreteres davant del  pas  del nou re i. Tanmateix s’haguere n de pre ocupa r de busca r 

menjar pels nous reis i el s eu seguici ja que  calia  allotjar a tota la comitiva.  

Mal grat q ue els  militars ja teni en la seva c aserna  sempre  hi  havia  polèmica pe r la  qüestió de l’aigua: 

els militars  obli gaven  a l’ajunta ment a tenir su bministra t d’aigua el quarte r d e cava lleria però les 

au toritats targarines a firmaven  que  la  despesa  de portar l’aigua  es portés a terme pels  soldats . A més 

se mpre hi havia abusos i injustícies. 

E mbassada amb el  molí d’aigua 
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La  ca rretera d e Barcelon a passava per Tàrreg a i e ra usa da pel pas de les tropes que es tras lla da ve n 

d’una ciutat a  l’altra i als vilatans no  els  hi qu eda va  més  remei que donar to t el que demanaven, 

sabe m q ue la vila  va ac ollir oficials del règim dels  dragons d e Lusitàn ia i  es const ruïren uns quarters 

especials. Ningú  volia  allotjar oficia ls ni cap mena de  militar. Du rant la  dècada d el 1770 es construïren 

els pavel lons o ficials pels miliars. 

No se sap  què va p assar p erò  del  17 80-1 79 0 aq uets pavellons van ser llogats i dura nt les  guerres de 

co menç ament  del  s.XIX d esocu pats. Al 1861 s’intenta  col·loca r a les esco les  però   a l 1869 el seu 

propi etari els tanca.  

Les condicio ns de l es bases  en  que  es  recollia l’aigu a eren una p reocup ació p ermanent:  s’hi pos ava 

molta he rba i els ramats pastu raven  prop  dels conductes de  la bassa , pe r la q ual cosa  calia  neteja r-

les sovint. Hi ha vi a però la  f ont  del  torre nt Cercavins que rajava ab undan tment i amb qualitat p er la 

qu al cosa va n p orta r la fon t fi ns al camí més prope r. 

El 1779 escriuen al in tendent general de Ca tal unya per a quest tema de l’aigua  ja que  cada veg ad a hi 

ha via més  habitants, es c ultivava més, l’aigua s’infiltrava i no  és  podia  arre plegar t anta quantita t a les 

bases. Quan  era necessari es comprava  aigu a per be ure a cà rreg ues. Amb  to t això es d emanà 

pe rmís pe r f er arrib ar l’aig ua a  u na fo nt de  la plaça  del mercat . En  ve ure qu e no es podia  p orta r 

l’aigua bona a la  vila, al  1782 es  net ejà l’aigua de la font  que es t roba va pro p del torrent de l a vila . 

El recompte que  es  va fer al gener de  1787 per al famós cens de Floridablanca  donava un resultat de 

28 66  h abitants,  e ntre  els que hi havia 54 comerciants . Era un  panorama co mplex per la crisi i el 

malesta r d’un perí ode  d’inflació , el  país es trobà en guerra  des del  1792 fins el 1808.  

Pati d’arme s dels edificis militars del segle XV III 
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L’ec ono mia re gional es tava sotmesa a fluctuacions i oscil·lacio ns brutals, pe rò l ’agric ultura llei datana 

s’en riquia de noves produccions i no ves pla ntacions c om d’ame tllers . 

 
La  gen t de Tà rrega  es tava co mp osta pe r pagesos, sen yo rs i tre ballad ors , amb una ce rta bu rgesia 

fo rma da per p etits b otiguers del  carrer del Carme i el  carrer Maj or, però t otho m estava vinculat a una 

economia agrícola. L’ens enyamen t no  va estar mai ben organit za t en  aq uesta vila. 

El 1 7 de Juliol d e 1789 l’ajuntamen t de Tàrrega re bé una cart a de  l’inte ndent en què d ona va  permís 

pe r c onstruir una font pública agafant l’aig ua de la partida  de Comabru na,  però l’aigua de la  mina durà 

no més prop  de 50 anys, és a dir 185 4. 

El 1794 el capità g en eral  anunciava  que  tots els  hospitals p assaven  al se rvei del re i i així l’hospital de 

Tàrrega  fo u visitat  moltes veg ad es per ferits de guerra i so lda ts malalts.  

Cap  a finals d e segle rea pa reixeran les s equeres i també va  ve nir un a èpoc a de gl açades ta n gre us 

qu e van matar la ma jor part d’oliveres. Hi ha via menys feina  i molts jo rnalers i les se ve s famílies 

marxare n a altres llocs. 
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Al 1792  el  qua rter d e Tà rreg a acollia  i 12 0 s oldats . El 179 3 és  decl arà la guerra  co ntra França,  però 

volu ntà riamen t de  Tàrre ga no s’allistà nin gú ni a l’a rtilleri a ni  a l’infantaria . Per Tàrrega p assava molt 

moviment de  tropes les quals havie n d’allo tja r així com presoners frances os q ue eren co ndu ïts a 

Burgos o a Vall adolid . Arribà un  mome nt en qu è nois i ho mes de  Tàrre ga s’h aguere n d’ incorporar a 

l’exèrcit. Tàrrega i Verdú es queixaven  sovin t de  la deman da d e carro s i ani mals que  feia l’exèrcit. El 

17 95 : amb el tractat signa t pe r França per fe r la g ue rra a Gra n Bretanya, les auto ritats  mi lita rs ja no 

de ma nave n pe rso nes ni bèsties sinó  diners. 

Fra ncisco Cle ri es Cedó e s va ca sa r a mb la Maria Llo vera el 12 de gener de 1795. Quan  es va n 

casar el se u pare ja estava mort. No sabem la data exactament.10 

A més de la  t ropa  de cavalleria del prí ncep vingue ren d ues co mpanyies més  que van  haver d e se r 

allotjades  en  cases particulars i el mal humor entre els targarins  au gmentà. 

 

ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE CA RLES IV (178 8-18 08 ) 

 

Al principi del s.XIX Espanya es trobava en un mo me nt delicat amb e l reg nat  de Carles  I V,  un rei 

absolu tis ta. Napoleó e mp erad or de França  es vo lia expandir per tot Europ a i  i nten tar conquerir 

Anglaterra  ja que era  la potència que havia opos at més resistència a França.  Napole ó e l que p rete nia 

                                                 
10

 Veure Materi al  Complementari  10. Arx iu parroqu ial de Tàrrega. 

Plaça major de Tàrre ga amb la façana de l’ajuntament. Arxiu Comarcal de Tàrrega. 
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era ent rar a Espanya per po der conque rir Portugal, i així debilit ar un dels alia ts d’An glaterra . França 

va f irma r amb Anglaterra e l tractat de Fonta ineblau a mb  el qu al Napoleó  po dia  en trar a Es pan ya .  

El 1 808 la tensió que hi havia  Espanya amb  l’ocupació  de Na poleó d e les p rincipals ciutats  i la  forta 

crisi que  pat ia el país van pro voca r el Motí d’Aranju ez o n els Espan yo ls es rebel·le n. Godo y va s e 

substituït i Carles IV va abdicà.  

 

La  Guerra del Fra nc ès  

 

Hi havien desavinences  entre Carles IV i Ferran  VII . Napoleó els va  convocar a Baiona on va 

aconse gui r q ue  a bdiquessin  a l seu favor i el tro  p assà  al germà de Na poleó , Josep I Bonaparte. 

Començava la Gu erra del Francès al 1808 que duraria fins  el 18 14. Com a to ta Espa nya, a  Catalu nya 

la  guerra  també  fou portada pel poble i els sometents van  pro tag onitzar molts cops d e mà. 

La  Suprema  j unta de go vern del  p rincip at de  Catal unya que s’ havia  instal·lat a Llei da pe rquè els 

fra nc esos dominaven Ba rcelon a, e xigia  diners i subsi dis  pe r assegura r la  ma nut enció  de l’exèrcit que 

s’ha via aixeca t a Catal unya.  Tàrrega don à 196 soldats. La gue rra d ema na va  molts  sacrificis, 

s’ha gue ren  d’entregar mol ts c avalls i les a portacions econòmiques  eren  mo lt altes. Tota la zona de 

l’Urgell reacciona activament  co ntra  la invasió.  Lleida va ser la  primera ciut at d e Catalun ya qu e s’alça 

en  armes  co ntra  els fra ncesos. El 9 d e juny de  1808 els francesos  en trare n a Tàrrega. Els f rancesos 

vivien  a costa del país i co me tien tota  mena  d ’abus os i atroci tats i  moltes  fa mílies fugiren  a la 

munt anya.  La resist ència  s’organit zà  des de d ife rents punts de Catalunya. 

La  moneda francesa  s’anava introduint i  la majo r part  d els ca talans estaven a rruïn ats. Al 1809  u ns 

50 0 mi quelets pass aren per Tàrrega  i volgueren proveir-se  de farina , carn, vi, oli, ordi pels se us 

ca valls. Però els targ arins no pogueren donar-los  tot el  que deman aren  a causa de la  misèria. La 

pressió  fiscal p er p od er fi nança r la  gu erra es molt g ran . 

José  Cleries L lovera  va  né ixe r el 26 de maig de 1809 a la vila de Tàrrega, bisba t de Solsona , en el 

sí d’un a família pagesa . Els se us pare s eren en Francisco  Clerie s,  pagès, i Maria L lovera Castelló, 

el  dos na turals de Tàrre ga. Eren padrin s Josep Ull er, vi du, que  era espardenyer. Quan va néixer 

Josep Cleris i Llo ve ra els seu s avis p aterns, en  Josep  Cle ri es i la Theresa Cedó , que e ren pag esos 

ja e sta ve n morts.  Els seus avis materns e ren  en Christofol  Llobera  qu e e ra  pagès i  ja  estava mo rt 

i l a Ignès Castelló  que encara estava viva.11 

La  gu erra anava molt malamen t i moltes j oies d e les  esglésies es  van fer s ervir p er finança r-la . 

En una  ordre  de 1 81 0 el comissari de guerra  a travé s de  l’aju ntamen t de  Tàrrega o rde nava d eclara r 

to t el g ra, palla i ordi q ue es posseís, s en t conside rats  t raïdors si n o ho feien. Pe rò els targa rins no 

po dien enviar les quarte res de bl at i ordi necessàries ja que els francesos ha vien en trat  a  la vila  i 

ag afa t la  partida. Tan frances os  co m espanyols feien les seves de mandes i deixaren  la vila en la més 

absolut a misè ria. El 6 de se tembre  de 1810 l’exèrcit francès ocupava Tàrre ga i els seus vo ltan ts. 

                                                 
11

 Veure Materi al  Complementari  12. Arx iu parroqu ial de Tàrrega. 
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Desprès d ’un més i mig d’esta nç a els fra nces os marxare n cap a  Agramun t. Els targari ns atemori ts i 

en  la misè ria veieren que calia  pre ve ure futures desgràcies  

Per u na b anda el  desembre d e 18 10 i e l gener de  1811 en traren novament tropes franceses i pe r 

l’alt ra l’a juntamen t n o podia segui r cobrant ca p cadas tre ni contribució, p er la qual cosa rebien 

contínues amenaces. En e ls me rcats quasi bé no hi havia gèn ere per ve ndre. 

Però la  situaci ó canvia al  setembre de 1813 i  la fi de l ’oc up ació d els franc esos comença va  a arribar ja 

qu e Na poleó es  trob ava amb 2 fronts de  guerra  oberts : Rússia i Espanya.  Napoleó havia d ’en viar més 

tro pes a Rússia , l’ exèrcit es va d ebilit ar. Napol eó ve ien t el se u fracàs en la Guerra va h aver de  signa r 

el  tractat de Valençay.  

 

ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE FE RRAN VII (181 4 -1833) 

 

Fe rran VII va s er rest ablert com a rei  i cap al juny d e 1814  va n tra vessar el Pirineu les  últimes trop es. 

Durant la guerra  els espa nyols  qu e no accepta ven a Josep  I Bonaparte com a Rei d’Espanya es va n 

re uni r a Cadis el 1810 co nvoca ts per un del òrg ans de govern q ue es va  imposar després d’este ndre’s 

la  reb el·lió  a Espa nya, La J unt a Suprema Central que tenia seu a Cadis . En aques ta reunió hi havia 3 

te ndè ncies diferents:  els absolutist es, els  liberals  i els reformis tes . Es va  c rear el 1 9 de Març la 

Constitució  de 1812, La Pepa. Era  la  pri me ra c onsti tució contemporània de l’Estat  espanyol i 

promulga va la Sobira nia Nacional; la separació de p ode rs, legislati u, judicia l i exec utiu; la 

confessio nalita t de l’ Esta t i el sufragi mascul í indirecta que co nsistia en que en lloc de q ue cada 

ciutadà  va gi a vota r es dele ga el seu vot a una altre persona .  També van  c rea r un s eguit de lleis 

liberals  pe r ac aba r amb l’absolutisme: la sup ressió dels  gremis, de les senyories ju risdicc ionals, de  la 

inquisició i van crear u n segu it de lleis p er mill orar l ’ec on omia, u na llibertat  de preus, de  p rod ucció 

ag ríc ola, l’eli minació  de  les duanes  i s’inicia  la  desamortització de terres. 

Tots els  religios os del poble havien marxat a rran d e l ’arri bada d els  francesos, però més tard al 1813, 

van  torna r quan ja  ha vi en marxa t els  francesos; van  pod er rep ren dre la s eva vida  religiosa  gràcies a 

les ajudes pa rticul ars  que rebere n. 

La  situació del poble era p recària, no hi  h avia gent ni animals per conre ar la terra i  la població 

disminuïa.  El comerç  amb la resta de les  comarques era p ràctic ament nul i e l treball escassejava. En 

aq uestes c ondicions la re cap tació  de  con tribuc ions i el  proveïmen t de  l’e xè rcit  era  mo lt difícil, tothom 

voli a la pau. Al  fe bre r de 1814 les terres  d e Lleida que daren lliures de  francesos . En de finitiva la 

Gue rra d el Francès significa un daltab aix econòmic  ta n pe r el  camp  i per la pob lació.  

Amb l’e ntrada  de Ferra n VII a Espanya  s’anul ·là l a cons titució de 1812, es diss olgueren les corts 

ordin àries i Tàrre ga  co m altres pobl es, va treure els  noms  de les plaques de ls carrers  que 

es mentaven la cons titució. Aquest f et suposa  el  res tabliment  del absolutisme que duraria  6 a nys, fins 

el  1820. 

Espanya es troba va  en un  momen t delic at ja  que ten ia una fo rta crisi econò mica p rovoc ada  per la 

gu erra i pe r la  pèrdua de les  co lònies ja que  no  tenien  un mercat on ve ndre els se us  produc tes. Una 

mane ra de  posar fi  a  la c risi era q ue Fe rran VII deman és q ue la  noblesa també pagués impost os. 

Però d ’aquesta manera  no més acons eguiria qu e el deixessin d e recolzar i perd ria el poder.  
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Al 1816 es to rna ren a mou re c omissio ns per l’estudi  i fina nçament  del projecte,  d’un canal  na ve gable i 

un  al tre d e regadiu a Tàrrega . Si ve  comença ren les ob res  al  1817, al 1 822  pe r falta de diners es va n 

at urar i s’abando nà la id ea del canal de naveg ació.  Les obres es rep rengue ren el 1829. Però 

s’aturaren de nou al 1823. 

Durant el segle XIX ere n molt freqüent e ls aixe camen ts armats  per part dels mi litars.  El més  important 

va s er el pronunciament de Rieg o e l 1820 ja que  va trio mfa r, i va  ac onseg uir instaurar el l iberalisme a 

Espanya i aplicar la constitució que  s’havia  firmat  al 1 812 . Ferran  VII es va veure oblig at a  jura r-la. A 

pa rtir  d’aquest moment  co mençava el Trienni liberal, un període a mb la instau ració d el liberalis me a 

Espanya. Les  classes qu e estaven a f avor del li bera lisme  e ren la  bu rgesi a libe ral  i les classes 

po pulars.  

La meva suposició é s qu e en Josep Cle ries Llovera en se r pagè s,  recolzaria  l’oposic ió ja que la 

pagesia vo lia que le s co ses continuessin  com semp re  i estaven desconten ts amb les re formes 

liberals.  

S’instauraren  un s eguit de reformes per millorar l’economia com una reforma t ribu tària, la 

desa mortització  de terre s, l’e liminac ió de duanes  i una llibertat d’In dústria. Davan t l’au toritat de Ferran 

VII a Tà rrega  hi ha via molts h omes fid els a la constitució . El 18 de jun y d e 1821 van fe r fo ra dels se us 

conven ts els religiosos del Carme i de Sant  Agustí. El  11 d e gener de  1822 es prohib í que la  gent 

an és a mb  a rmes pel carrer, que no es f essin ald arulls , i que  l es ta ve rnes fossin tancades  a l toc 

d’oració . 

Fe rran VII  sol ·licit a ajut a la  Santa Alia nç a que envia un exèrcit de 100 000  solda ts anomen ats els 

“Ce nt Mil Fills de Sant Llu ís”.   

El maig d e 1 822  va haver un  aixecament dels realistes, e ren nombrosos e n les zones rurals , contra el 

go vern c onstituc ional i Tàrrega fou ocupada a mb gent de  Cervera . Els sometents els feren  fora. Van 

se r uns an ys  molt du rs de gu erra civil e n que  so me tents,  tropes i milicians passaven per la vi la de 

Tàrrega  i la saquejaven . 

El 27 de s ete mbre de 1823  f oren  dissoltes les co rts espanyol es i abolida la cons titució. To tes les 

plac es i fo rtificacions ha vi en de s er lliurades a l’exèrcit realista. Aques t exèrcit era el que  d ona va 

supo rt al  rei, e ren  grups a rma ts o rga nitzats que es nega ve n a acceptar qu e el rei estigués  supeditat 

als liberals. 

A partir d’aquest mo ment co menç a la dècada Ominosa, d eu  anys d’absolutisme a Espan ya . Es 

re sta bleix l’Antic Règim,  l’església recupera les  te rres q ue se  li havien d esamortitza t. Ferra n VII 

re cup era  el poder i hi ha una forta repressió  dels libe rals especialment . (La revolta dels Malco nte nts 

va s er s ufoca da per les partid es  reialistes.) i tota la legis lació  del trienni libe ral queda  an ul·lad a.  

Veient la forta crisi que patia Es pan ya , Ferra n VII busca el supo rt de la burgesi a i cre a l’a ranzel 

proteccionist a que ajudava a  les  ma nuf actures c atalanes , pe rò disgus tà a ls ult raistes perquè l’ aprova 

amb el suport de la burges ia i els a bsolu tistes moderats. 
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El  pare del Josep Clerie s,  en Franc isco Cleries i  Cedó, va mo rí  el 5 d’Ag ost de 1826 a l’hosp ital de 

la  vila després d ’haver rebut e ls sagraments de  penitència i eucaristia. El van enterrar en  el 

mate ix cementiri de l’hospital.12 

L’Agost d e 1823 ja e xiste ix una  casa  de p ostes  a Tà rrega. Com qu e en aquel l te mps hi havia  tan tes 

contribucions  especials  i arbitr is e xt raordinaris  per poder p aga r els  sold ats  d’una banda i l’ altra, feien 

pa ga r a t otho m excep te qui po rtava l’oficina  de  correus. 

 
 

El 24 de n ovembre de 1828  s’instal·là  un  co txe  dilig ència  qu e fa ria la línea Barcelona i Lleida amb un 

dia i mig, i de  Barcelona  Saragossa a mb 3 dies i  mig, i trasl ladarien mercad eries, correus i viatgers.  

El 1828  que da més  ben  o rga nitzat  l’hospital de Tàrreg a amb l’ajut d’unes mong es Ca rmelites . L es 

mong es es taven sota la  protecció i dep endència  dels  administ rado rs.  Era u n hospita l pe r pobres i els 

sold ats ha vie n de pa gar 5 rals diaris. Pe rò al gener de 18 32 l es monges s’abse nta ren i no t ornaren. 

Les germanes  Carmelites  van tornar 30 an ys més  tard  pe r tenir cura  de  l’hospital i ens enyar. 

El desembre  18 26 la vil a de Tàrrega  mobilitza una  compan yi a de  55  volun taris realistes . Ferran VII no 

ha via ti ngu t descendència de les se ves dues  do nes  an tigues . Per poder s olucionar aqu est pro ble ma 

es va casa r amb la  seva  neboda Maria Cristina de Nàp ols. Al  quedar e mb arass ada  es  va  can viar la 

llei sàlica, pròpia dels  borbons en la qual no po dia  regnar una d ona. Carles Maria Isidre h auria estat 

l’hereu del  tro d’Espa nya i que estava  rec olzat per la noblesa i l’església. 
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ESPANYA, CATALUNYA I TÀRRE GA DURANT EL REGNAT DE MA RIA CRIS TINA (1 833-184 0) 

 

El setembre  d e 1833 Ferran VII morí  i  q ued à co m a reina go ve rnado ra Maria Cristina durant la 

mino ria d’e dat  de la seva  filla. Maria Cristina veu  difícil man tenir els drets d e successió de la seva filla 

ja  que tots els absolutistes  recolzaven a Carles Mari a Isidre . Maria Cristina es veu  a mb  la obligació 

d’aliar-s e a mb  els liberals  perquè  era  la ú nica ma nera  de que Isabe l po gués regn ar. A partir d’aqu est 

moment co me nçà la  pri me ra carlina  ent re els  carlins(abs olutistes) i  els isa belins( libe rals). 

Com qu e t ots els ajun taments havien de  col·l abo rar en el p aga ment de les depes es de la proclamació 

d’ Isabel II, a  Tàrrega acordaren cobrar 10 rals per cada  porc  que es vengués.  Da va nt de  la g uerra 

Carlina  l’ajun tamen t ac ordà aixec ar els trossos  d e mu ralla caig uts i org anitzà un batalló de milícia. 

Tàrrega  va ju rar la constitució de 1812. 

Carles Ma ria Isidre es  va re vo ltar, tenia c om el 

seu principal  su po rt els navarresos i els 

aragonesos. Però  també tenia alguns pa rtidaris 

catalans. En aquell moment el transp ort e ra 

di fíc il ja que els carlins domin aven el pl a i la 

munt anya i pe r so rtir havien d’ ana r esco rtats p er 

l’exèrcit. Les  contribucio ns  so bre les  classes 

més humils dificultaven  l’a gricul tura  i  el 

desenvolupament d e l’economia. 

La  vila d e Tàrrega  es  p rep ara va  p er de fensa r-se d’un at ac carlí, pe r la  qual c osa de manare n que la 

gu arnició fos a ug men tada e n 30 0 homes, va n cobrar un terç de la te rra del cad astre per avan çar les 

ob res  de  fortificació  i van aco rdar fer un dipòsi t de  queviures de farina , arròs i sal a l’e x-con ve nt de  la 

Mercè i a l’esglés ia pa rroquia l. Per pagar-h o tot acordaren fer un repartime nt en tre les person es 

be nestants  a  manera  d e préstec. Si  b é les autorit ats sup erio rs volien expuls ar de la vila to tes les 

fa mílies que t enien homes a les fi les carlines l’ajuntament recla mà q ue no  fos comple rta aquesta 

ordre. 

Al 18 37 l’ ajuntament t enia dificulta ts per atendre al su bministra ment di ari de pa i pi nso  p er els 

destaca ments d’infan teria i cavalleria, a més les tropes que  compo nien la terc era di visió  havien 

d’arri bar al cap  de 2  dies, per l a qua l cosa emba rgaren el g ra de dive rses cases i p osaren uns 

aranzels als arbitris d els  articles de co nsum i comerç . 

Si bé el setembre de 1839 es signà  un co nveni d e pa u, algunes  parti des de carli ns s eguien fent 

gu erra pel seu compte pe r la qual cos a a  Tàrre ga  es fere n p artides de voluntaris p er vigilar. Aques tes 

pa rtid es que  en  un p rincipi eren d efe nsores del príncep Carles  Maria  Isidre esdevingueren q uad rilles 

de  ba ndole rs. 

Durant la I Gue rra Carlina  Ma ria Cristina d emanà  a Martín ez de la Rosa que fo rmé s govern. Ell era 

mode rat.  El n ou go vern va ela bora r l’esta tut reial e n el que aboli a la s obi rania nacional i deixava  

moltes atribucions  a  la  coro na . Aq uest fet va p rovocar una  radic alitzac ió de ls li bera ls ja q ue ho 

tro baven  una  bu rla.  A Barcelona  van ser mol t impo rtants les bu llang ues, protestes contra Martínez d e 

la  Rosa i l’Estat ut reial. Maria  Cristina  va nomenar a  un  prog ressista , Mendizábal que fo rmés govern . 

P laça de Sant Antoni de Tàrrega 
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En aqu est moment es va  ela borar la  cons titució d e 1837 que  estava basad a en  la  del 1812 en la q ual 

es  reco neixia qu e hi havia  So bira nia Naci onal, 2 ca mbres de  go vern: senat  i  c ong rés, un ampli 

re con eixemen t de  d rets i llib erta ts, el c ulte catòlic  i l’ obligaci ó de l’estat de  mantenir aquest cul te. El 

go vern d e Mendizàbal va porta r a terme un s eguit de lleis p rog ressistes p er p ode r mill orar l’economia: 

l’abolició dels gremis, d els impostos que es  pa gaven a l’església, una  llibertat d’i ndústria i  un a política 

de  desamortitzaci ó de te rres  de la  n obles a i de  l’església ja  q ue e ren impro ductives. El que vo lia 

aconse gui r Mendizàbal era  deduir el de ute  públic que tenia, obtenir diners  pe r pagar la Gue rra carlina 

i que els compra dors d e te rres  que eren els  bu rgesos es p oguessi n enriquir i recolzar a Isa bel  II.  

El 1837 van haver e leccions a  Espanya i  van guanya r els  mode rats. Anul·laren  to tes  les re formes  del 

pe ríode ant erio r. Això  pro vocà  el rebui g d els p rog ressistes i acaben amb la reg ència  de  Maria 

Cris tina. Ella va posa r coma regent a Es partero, i es t ornaren el govern els liberals i progressist es. 

Espartero havia d estac at en la primera  Gu erra Ca rlina p er ser un g ran  ca pità, pe rò com a president 

no  destacà mol t. Per supe rar la  crisi econ òmic a acceptà un préstec d e la g ran Bretan ya però  a mb 

ai xò  el que aco nsegueix és que s’agreug és el descontentame nt dels catalans ja que a canvi del 

prést ec els deixà comerciar directament  amb els espanyols  se nse haver d e pa gar ca p tribu t( 

lliurecanvis ta). Aquest f et p rovocà un se guit de revo ltes  que s ’estendrien per tot Catalunya. Espa rtero 

bo mb ard ejà Barcelona des d e Mon tju ic i orden à que es rec onstruís la Ciuta della.  Esp artero el 1 843  va 

deixar l a re gència i s’exili à. 

 

El fill del d arrer Cleries d e Tàrrega  emig rà a  Sant Cu g at pe r la q u al c osa la recerc a 

co ntinu ava ara  en  aq ue sta vil a. 

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT EL REGNA T DE  FERRAN VI I (1814-1833 ) 

 

Des  de  finals de la  gu erra del Francès l’activitat agrícol a de  la vila de Sant Cu ga t estava e n funció del 

merc at d el vi. El trasllat  de  me rcaderies  es  feia s obre animals i en petites quantitats ja q ue els  camins 

no  se mp re esta ve n bé. Durant la Gue rra d el Francs Sant Cugat patei x u na g ran  epi dèmia  que fa que 

pe rdi  el 1 5% de la poblac ió. Hi ha  un  enf rontament entre les tropes espanyoles i franceses a  prop de 

l’ermita  de  Sant Domèn ech.  

A Sant Cugat el 1814 hi havia  terre s ermes, desp oblament parcial i empobriment de  les economies 

fa miliars i l’ajun tament. Quan va  acabar la guerra  alg uns pa gesos es  va n posa r a treballar j a que hi 

ha vien g rans possibilitats  de d’expansió agríc ola i creixement d emogrà fic. Els  pages os son  els  que 

re beren més  de  la guerra, ca lia  refer unes  economies malmes es. 

La  terra  conreada q ue nec essitava homes per se r treb allada ocupa va 92.5 qu arte res , per tant, calia 

re córrer a la mà d ’ob ra ass ala riada, ja fos perman ent  o te mp oral. En aques tes  gra ns propietats  po dia 

viure-hi el p ropietari més la fa mília,  el masover més  la  família o l’es tadant  més la família. Els peti ts i 

mitjans  pro pietaris representaven el 85% del total,  no  obstant no més posse ïen  el 2 4% de la terra i  es 

de diquen a  la vi nya i als  cereals . El 6.8% d els  propietaris posse ïen  el 57 .9% de  la terra . 

Els jornalers n o arriba ve n al centena r. El bosc era un font impo rtan t d’in gressos: lle nya. 
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El 1821 el Mone stir  rebia p res tacions de 8 9 viles i  ciutats. Les pro pietats d el mones tir a l 18 21 podien 

se r c ases del nucli urbà , fi nques  rús tiques, terres,  pe r les quals cobra ve n un cens  amb metàl·lic  o un 

cens de caràcter e mfitèu tic o amb espècies. Amb la  d es amortitzaci ó de 1845  la major p art de les 

te rres se les  va n qu eda r barcelonins, es passaria de la p ropieta t emfitèutica a l a pro pie tat  abs oluta i 

lenta ment s’a naren pagant  els censos que hi havia so bre les terres.  
Mol tes de les  cases van  a para r en  mans de ba rce lonins, un d els quals h eretà l a To rre Ne gra,  la quasi 

to talitat  de  les p ropi etats en ven ta quedarà  en mans  de 6 p ersones p erò es tem parlant d’un a pa rt molt 

pe tita del q ue eren els do minis d el Mo nes tir. La immensa  majoria de l a te rra era en  mans  de pages os 

emfiteutes , que passa rà en mans de burgesos  de manera grad ual i pe ls grans  propie tats; els 

santcug atencs només  co mpren 4 c ases , 2 pavellons, 9.5 quarteres. 

En el pe ríod e de 1820-1831 a ug men tà el nombre de pag esos (5 6%), i el 2 9% d el arrend ata ris  són 

brace rs o  jornalers . Predominen els  pagesos  a causa  dels arren daments efectuats , qu e volen a mplia r 

les seves possessions.  

En  la  llista del persona l po lític de l ’a junta ment de 1808-1874 tampoc figura ca p Cleris.13 

Després de la c risis  de l a Guerra  del Francès Sant Cugat s’especialitza rà en  el c onreu d e la vin ya . 

Del  3 4% que es con rea  el 24% es vinya. El gruix de la  vinya està en mans dels p etits i mitja ns 

propi etaris. Els veïns de  Sant Cugat d isposen d’exp lotaci ons  disperses en zon es com Vullpalleres, 

properes  al nucli urbà. 

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT LA RE GÈNCIA DE MARIA CRIS TINA (1733 -

18 40 ) 

 

Amb una rea l ord re de  1833 s’ap rovà una llei que p retenia foment ar l’est abliment d’h ostals, molins, 

fo rns  i botigues, així c om lliurà  els drets  privatius  que teni a l’ajunta ment i s’arre nden els dre ts de fo rns 

de  pa , venda d e vi i  oli, carnisse ria i taverna. 

La  població santc uga tenca  es d oblà en  la p rimera p rime ra pa rt del s.XIX gràci es a l flux i mmigratori 

qu e sig nifica un terç de l creixeme nt. Aqu est c reixemen t va ser paral·lel a l’activitat econò mica, 

ag ríc ola i c omercial . Això p assà  als 25 anys posteriors a la Gue rra del Franc ès. A pa rtir d els anys 40 

s’es tanca  i en les se gü ents d ècades es produir una pè rdua de po blació amb  l’arribada de la  fil·lo xera. 

La  ge nt que neix en l’etapa de majo r creixement  de la  ciuta t, es veu reflectida  en  el  creixement urbà  ja 

qu e h i ha  un  au gment de cas es  cons truïdes al  cap  de  25  anys . Els propie taris antics  es  troben  en els 

ca rrers q ue f ormen el nucli  originari, en canvi els nous p rop ietaris  es situen en els  no us ca rrers. 

El nucli urbà  creix a p one nt d el monestir al vol tant  de  dues rieres, Vullpal leres i d’en Xandri pel nord i 

San t Cug at pel su d. A p artir de  la segona part d el segle, San t Cugat començarà a tenir una ampliació 

urbana impo rtan t. Aquest creixement u rbà es  basa en cases de  pe tites dimensi ons, i  amb u n petit ho rt 

posterior i amb  els t ípics forns de mao ns(bòbila ). 

Era  una socie tat p ag esa. L’es tatus social es podia establir a p artir de la ri quesa o a pa rtir  dels be ns 

urbans que posseïa. En primer lloc ten im els  qui  n o poss eïen un habitatge propi, eren 168  ve ïns  i 
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pa ga ve n 200  rals  i en s egon els que vivien en  una  casa però ha vien de pagar uns cens sob re el 

te rreny o la cas a. En te rcer lloc, una mino ria, eren els q ui paga ve n un c ens al monestir però  que 

l’anaven re dimin t, estave n situ ats en els c arrers més  antics d e la  vila. També hi ha vi a els qui llo gave n 

un a part  del seu h abitatge. En darrer lloc estaven els grans propietaris que poc a poc a na ve n 

convert int els  seus  te rrenys en sol urbà. 

A mitjan del s.XIX u n 73 % de la població vi via  en  el nucl i urbà i la  res ta en les 70 masies  dispe rses.  

L’es perança de vida no era gaire ele vada , no més u n 1 0% de la població  supera va els 60 a nys. 

Aquest c reixemen t va anar compo rtat  d’una expansió u rbana, de 187 cases es passa  a 481 . Els  grans 

propi etaris vivien en els ca rrers que formaven  el  nucli originari que tamb é acollien e l 7 0% del co me rç i 

del a rtesan at e ntre  ells carrer d el l’h ospital, on uns anys més  tard  s’instal·l aria  la família Cl eris. 

La  po blació dedicada a activitats agrícoles representa va  el 67% de  la població  an tig a. 

El creixement urbà  es pro du ïa davant  del monestir no al  seu e nto rn. 

A Sant Cugat durant la Re volució Li bera l, es pla ntejà pos a en  mans p rivades els  béns rústics i urba ns 

qu e ha vi a tingut l a església en  rè gim d’a mo rtització . Es deia que eren pro pietats mal explotades  i 

desaprofita des i amb el traspàs es p rete nia ampli ar la base s ocial del nou  règim libe ral.  El monestir 

be ne dic tí va desa parèixer co m a propiet ari d e la totalit at del te rme  municipal i les cases i les terres 

passen  a estar en mans  del b urgesos. 

Abans de la d esamortit za ció  tot a la  terra  estava e n mans  de l’església,  el mon estir re bia  prestacio ns 

de  89  viles i ciutats.  Era d oncs  una impo rtant p otència eco nòmica. 

El 1 835  els 15  monjos i l’abat surten del monestir da va nt l’assalt que es produí; es  va n espoliar les 

cases d els monjos i en  poc te mps no  queda r res de valor. Alguns anys desp rés  s’inicià  la  ve nda del 

qu e havie n estat l es pro pietats del mo nesti r. Es  posa ren a la ve nda les propietats dels  grans 

arrendado rs dels masos , que sera n els grans benefici aris de la  desamortitzac ió, emfite utes que  tenien 

un  tros de  te rra més reduït, pagesos  amb  poca  te rra que  la major dels casos cultiva ve n t erres 

arrendades p els grans emfiteutes.  La  quasi tot alitat de t erres p osades a  la ve nta  que da en mans de 6 

pe rso nes. Així doncs la  revolució lib eral aconse guí  un dels seus obj ectius: entre gar els  b ens 

eclesiàstics a l interès  individu al,  se nse propiciar-ne  un majo r repartime nt.  

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT EL REGNA T D’ I SABEL II (1843 -1868) 

 

EL 1843 p ujà  al  poder Na rvàez fins el 1854. Ell era modera t, i es  cons olidà  el lib eralis me modera t. En 

aq uest pe ríod e s’el abo rà la  constitució  d e 1845, moderada. Se ria u n pe ríode d’inesta bilitat 

constituc ional,  cada canvi c omporta va un canvi d e cons titució. Consistia en  la sobiran ia c ompartida 

en tre les c orts  i el re i, ato rga va  mol t pod er a la corona, es restringien les lliberta ts i l’estat esta va 

obligat a mantenir l’es glésia catòlica. 

En els in icis del s.XIX l’ajuntamen t tenia dues disputes a mb el Mo nes tir. Per una banda els i mpos tos 

de  les matances d el bestia r, i p er l’altre les tendes de queviures. Per e l qu e fa el p rimer, e l Monestir 

ha via d’auto ritzar l’a gument d el preu de la ca rn, aixi  co m el  ti pus d e carn  que es ve ndria  a  la 

ca rnisseria, que a rrendava p er un temps. Pe r el  que  fa el s egon, l’ajuntamen t arre nda va  dues tend es 
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de  queviures per  g arantir uns  det ermina ts ing ressos municipals i el sub ministra ment de  to t un seg uit 

de  qu eviures a uns dete rminats preus. Es regien pels preus d e Sabadell. 

Un a ltre tipus d’ingrés de l’ajuntament e ra el dret  a  fires, es cobra ve n 4 diners pe r lliure tan el que 

ven ia c om el que comprava.  Les fires eren el d ia d e la  Ascensió del Senyor (maig) i  la del dia de la 

Nos tra senyora (set emb re). Un altre ing rés els hi ven ia per l’a rrendament d’ aig uardent aiguós.  

Amb la ll ei municipal de 1845 redu ïa la participació ciutadana en els ajunta men ts. A Sant Cugat entre 

90  i 60 person es. 

L’1 d’abril de 1847  l’est at cedia a l’ajuntamen t els claus tres , ho rts,  les ruï nes i les mu ralles  i aquest a 

canvi paga un c ens fi ns el 189 7 i es  comp rometi a a conse rvar-los i  a reparar-los. El bisbat va rebre en 

propi etat  l’ església  la casa ab acial i la llotgeta. 

El 1855  es  va trasll ada r l’escola pública  de nens al porxo de l claustre ,el 186 5 es va utilit za r una  pa rt 

dels  horts per fe r-hi  un nou  esco rxador i el  1866 es va a uto ritzar l’ús  de  la sa la cap itular a  un a esc ola 

privada anomenada “lo  aten eu ”. Finalment el 1889 s’ins tal·laren a l’a la no rd del  cla ust re la casa 

consistorial(ajuntame nt), el jut jat de pa u, les escoles públiques  i  l’escola  de les Religios es 

Franciscanes . 

Des de 18 56 uns ingress os de l’ajuntamen t venien de l’ arrendame nt dels ho rts del  Mo nes tir pe r 

po de r pa gar les ob res  de  cons ervació dels claustres  que ha vien es tat cedits al consis tori . 

En el p eríode  1846 -1868 les despeses de  l’aj unta ment es distribuïen en: d espeses ins titucion als ( 

sous, empleats municip als, bu roc ràcia), seg uretat (mossos d'esquad ra),  i nstrucció primària (sou de 

mest res), ob res pú bliqu es ( ca mins, c arrers, claust res , fonts , canona des ), censos. 

El p rocés  de desamortització de  18 55 (llei  Madoz) t ingué poca  incid ència  a Sant Cugat p erquè no hi 

ha via p ropietats  de l’esta t d’ordres  milita rs ni de c onfraries, la major part de  les propietats eren 

pa rticul ars . 

Amb el  decret de 1868 s’esta bleix un  nou  trib ut a la  població  que no  es faria sob re les despeses sinó 

sobre  la riqu esa in dividual i q ue  s’aplica ria  a to ta l a població, seria un impost sobre la ren da ; pe rò no 

va e sta r ga ire exitós el seu cob ramen t en  els ajuntamen ts. 

Concluin t es pot dir que e ls municipis  al segle XIX no tenie n massa marge d’autonomia:  depengueren 

del corregidor, després  d el sotsdelega t d e foment, d’un g overnador c ivil, d’un cap pol ític  o d’un 

go vernador p rovincial. 

EL  Josep Cl eries Llo ve ra sa bem que va arriba r a  Sant Cugat cap a l’any 1840 ja que tro bem un 

document de l casament de la Rosa Cleries Ro cabert en que ens diu qu e va néixer el 1846. El  Josep 

Cl eries es va casar amb la Clara Rocabe rt de Cerdany ola, no sabem exactament qu in any  ja que  no 

s’han trobat les partides de  matrimo ni.  
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Estan empadronat en el carrer Major nº1 però v iuen a Rubí 
14 

Jose A lemany Codina 15 maig de 1838 casat 

Rosa Cler is Rocabert 14 de desembre 1846 casada 

Maria A lemany Cleros 15 d’Agost 1869 Solt er 

Jaime A lemany Cler is 15 de maig de 1873 Solt er 

Calamandra A lemany 

Cler is 

19 Oct ubre 1876 solter 

Calamandra A lemany Cler is i Franc isco Massana Salles v iuen al c/P lana Hospital nº6. 

 

A partir d e 1845 es reco mpten 3 molins fariners , diversos forns d e maons i un fabrican t de indian es 

cap d’a que ts es  de la família Cle ris  ja que e lls  arribe n a Sant Cugat sense  res . 

En aquest a primera meita t del s.XI X en u na nota d e l’ajuntame nt s’obse rva que no hi ha via  mercat 

setmanal i  sí dues fires anuals . Però  en tre 1846 -1853 es  troba un nombre g ran de contrib uen ts, c osa 

qu e f a pensar en u na gran expans ió agrícola. 

L’ajunta ment esta va  format per un alcalde, ti nen ts d’alcald e i regidors ; el  càrrec  de proc urador síndic 

era exercit pe r un regido r, i eren no me nats tots pel cap polít ic p er de legació reial . Per poder vota r 

cali a ser major de  25  anys  i s er veí del poble , eren elegibles dos te rce res  parts dels elec tors de  majo r 

a me nor contribuent, per tant l’aju ntament esta va  en  mans  de  la oligarquia l ocal. 

Fi ns el 1845 els  ajuntame nts s’enca rregaven de recapta r els tributs: cadastre,  ren des, con tribucions,  

Ent re 1 845 -1869 la càrre ga fiscal au gment à molt en un període d’estancament  agrari i de  tendència a 

la  puja dels p reus dels c ereals i del vi. 

Al 1846 h i h avia 5 tabern es, 13 ten des de qu eviures, 2 forners  i 3 carnisse rs. La  indústria tèxtil 

co menç a a  se r mé s i mpo rtan t a  partir de  1850, de 8  tel ers  caso lans es p assa a 40, 1874 moguts pe r 

vap or, pe rò el  Josep  Clerie s Llovera s abe m q ue es dedicarà a  l’agricultura ja q ue en aquella  època 

és l’activita t més  important . 

Podem tro bar un considerabl e a ugment  de  la  po blació, a l 1 815  hi ha vi a 12 00 habita nts, al 1 826 , 1839; 

al  1842, 28 04,  mo me nt de l’arr ibada de Josep  Cleries Llovera  de Tàrre ga.  
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L’augment de la p oblació coincideix amb l’augment del no mb re d ’explotacions ag rícoles, és el resultat 

de  l’ele va da ta xa de naixeme nts  de les  du es dècades a nte riors. Hi ha n oves famílies  que  necessiten 

exp lota r la  terra  per po der treure’n alg un rendiment. Un altre facto r es  la immigració,  aquesta  població 

sign ificava  un 15-2 0% del total. 

Els moderats van porta r a terme un  s eguit de reformes  moderades com la  centralitzaci ó de 

l’adminis tració , un a unificació  legal i judicial, formaren un sistema ed ucatiu únic i c ent ralitzat, s’u nificà 

el  sis tema de  pesos i mesu res  per pod er facilitar els in tercanvis comercials i l’econo mia. També 

po rtaren a t erme una reforma fisca l, introdu ïren  els co nsums, uns impos tos indirec tes sobre els 

productes, i es p ropicià els impostos directes sobre  l a propie tat. Es va crear la guàrdia ci vil. Els 

mode rats volien resta blir les re lacions  mitjançant l a suspe nsió de  les vendes dels  be ns 

desa mortitzats.( Conc ordat a mb  la Sant a Seu 1851 ). 

Un any  a bans de resta blir les re lac ion s amb l’e sg lésia va néixer el  p rimer a vantpa ssa t de  Sant 

Cu ga t. Ell era e n José Cle rie s Rocabert que va  se r bateja t el 16 de Gener de  1850 a San Cuga t.15 

Els mode rats ocupare n el pode r de 1844-1854. 
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L’any 1850 és el momen t que trobem ja Josep  Cleris L lovera instal· lat en una  casa de l carrer 

Bu sque ts, anomena t en aquell moment així  pe rò a parti r de 1853 e s passa a dir carrer de 

Sabadell. Viu amb la  seva dona. No  sabem el pe rquè  de que el seu  fill no  aparegui en le s l libretes 

de  complimen t Pascual  de l’església. Aque st consistia en que cada  any passava un  monjo  per c ada 

casa de l p oble  a p reguntar si havien ana t almenys un dia  a l’any a missa . La se va fi lla Rosa Cl eries 

Ro ca bert comença a  so rti r en  el c ompliment Pascual al  1853, feia  7 any s q ue havia nascut. En les 

lli bretes del comp limen t Pa scual trobem q ue  hi ha un canvi de nom de carrers, Busque ts per 

Sabadell.16  

 
 

 

El nucli de  Sant Cugat  d el Va llès l’any 18 50 c reix als voltants del  Mo nes tir i d els cami ns històrics: 

ca rrer Endavalla da,  carrer de l’Hos pital,  ca rrer de Dalt i a p artir  d’aquest  mo ment s’estene n cap al sud 

el  carrer de Ba ix, fins a rrib a a la riera  de Sant Cuga t. Ai xí  ma teix creixen els carrers i camins històrics 

co m Sab adell,  Cerdanyola i Barcelo na. 

O’Do nne ll l’an y 1854 pro tagonitzà el pron uncia me nt d e Vical va ro qu e fracass à i  poc  després redactà 

el  ma nifes t del Manzan ares en el q ue critica va  els mode rats . Aqu est  mo vi ment s’estava est ene n pe r 
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to ts e ls sectors i amb la por que ac abés sent  un conflicte  a tot  l’Es tat Isabel II nomenà a  Espa rtero 

prime r ministre.  En a quest con text començava e l Bie nni pro gressista. Es partero anul·là  la constitució 

del 1 845  i es re girien a mb  la del 1837 fins  que  la nova no estés re dactada. Aquesta  cons tituci ó seria 

no  nata. Es continu à l’ob ra de  Mendizàbal. Is ab el II  va destitui r a Espartero ja q ue n o p odia controla r 

la s ituac ió de crisi  qu e vivia  el país, llavors  es quan n omenà  a O’Donnell. Tornà a  establir  la 

constituc ió de l 184 5 ja que ell  era  lli bera l (centre).  Va n portar a t erme una política e xterio r molt 

ag ressiva , imitaren el  mo del eu ropeu.  

En aqu ell mo ment Espa nya pati a un a fo rta crisi econòmica, ja que  els accion istes  del ferrocarril veien 

els b eneficis  mo lt a lla rg termini i van  retirar el capital. També es pro dueix una crisi tèxtil provocada 

pe r la fa lta de ma tèries p rime res  i una crisi de  subsistè ncia p erqu è portaven tres an ys  segui ts de 

males collites.   

Pel reial d ecre t del 24 d’octu bre  de1855 Rubí  annexionar 819 qu arte res  de Sa nt Cugat: la Rie ra de 

les Arenes, dos  mo lins fa rine rs i l’única fàbrica  de Sant Cugat  qu e era  de filatures. Si bé  Sant  Cugat 

creixia econòmicament  i de mogràfic ament la  major part dels  camins e ren  de f erradura , es a di r, 

s’ha vien de fer amb animals d e bast. Amb  la q ua l cosa el transport s’havia  de fer amb petites 

qu an titats 

Al final  de la dècada dels 60 , 168 veïns vivien de  lloguer i només una  min oria  engrandí el seu 

pa trimoni personal.  A pa rtir de  1 871  cada ve í havia de  construir el seu tros de vorera i s’est ablí 

l’amplada mínima dels ca rrers  en 6 metres. Al 1880 es va  const ruir una font ja  que només hi ha vi a la 

del monestir, al final del ca rrer major, l’an y següen t es trasllad ar a la Pl aça  Octa vi a.El 1884 una altre 

al  final del Carre r Sant Es teve i una altre als 4  cantons . 

Al 1861 la supe rficie conreada era d’un 67%.  En la  lli sta dels 50 ma jors contribu ents de  1861 no h i 

figu ra cap Cleris, la  qual  co sa  fa pensar que no  era cap propieta ri important. 

El 1861  es van  enumera r per p rimera vegada totes les c ases i deu a nys més ta rd es  va  o bligar a 

construir la  pa rt de  la vorera qu e e ls hi pert ocava pe rò no ho van  complir tots. 

L’any18 63  Nà rvaez, mo derat, p ujà al p ode r i du gué a te rme  un g overn repressiu i auto rita ri: c risi de 

confiança.  També  una crisi política que portà  a efec tua r pactes i reunions clandestines c om el Pacte 

d’ Ostende l’a ny 186 6 en  el qual intent aren  posar fi  a la monarquia  d’Isabel  II. El pacte va se r dut a 

te rme  pe r els progressis tes i els demòcra tes, més tard s ’hi va afegi r la  Unió Liberal.  

Al 1867 1 % d e l a riquesa rús tic a es dedica va  a rega diu, un 27% cereals de secà, un 71.7% a la vin ya , 

i un 0.3% a la olive ra. 

Dura nt 18 an ys fins el 1868 trobem en le s ma teixes L libretes de l Comp limen t Pasqual la  presèn cia 

de  la  famí lia Clerie s en el carre r Sabadell amb e ls respectiu s fills q ue van ten ir: La  Rosa,  la Maria 

i e n Josep. 17 

El  mateix any, 1868, que els capellan s del mo nestir de  Sant Cu gat deixen d ’anar casa per casa p er 

comprovar que  els vilata ns segu ien  i complien el culte re ligió s ja que c re ien que els pròp ies 

ha bitan ts havie n de tenir la capacitat de decidir si vol ien seguir a nant a  missa o n o, Topete 
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protagon itza u na i nsurrecc ió a  Cadis que  rebé el nom de la  Gloriosa. A partir d’aqu es t mo ment Isa bel 

II es  veié o bligad a a dei xa r e l pa ís. Aq uest momen t s’acabà amb un gran  desgas t p olític  dels 

go vernants  cons ervado rs i amb el des prestigi de la reina. 

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT EL SEXENNI D EMOCRÀTIC (1 868-187 4) 

 

A les ciutats es va n crear juntes revolucionaries f ormades pe r la burgesia  liberal  que dema nave n 

l’abolició de la  mo narquia  i la d esamortitzaci ó comple ta del país. A partir d’aquell moment  co menç ava 

el Se xe nni democ ràtic, un govern  govern at per Serrano  un dels firma nts d el pac te d’Os tende. Va 

convocar eleccions pe r p ode r te nir unes  corts  pe r sufragi univers al. L’ assemblea  va elabora r la 

constituc ió de  186 9. El p arti t demòcrata va sofrir una escissió ja  que no estaven  contents a mb les 

re formes  que  s’ha vi en port at a  terme i es va formar el pa rtit  republicà federal. 

Calia trobar un rei per la  monarq uia espanyola i h avia de  se r d’algu na cas a rea l d’ Eu rop a, que no 

tingués  opció  a ser l’he reu  d’alg una  corona  d’Europa i qu e acc eptés la consti tució.  El general  Prim va 

se r l’ encarre gat  de b uscar el rei. No podia  se r ni de la casa de  Prússia ni la de França  ja que sinó 

esclata ria guerra per el con trol  d’Europa. Al final l’elegit va ser Amadeu I de Sa voia fill de Vícto r 

Emanuel  II d’Itàlia.  

Amadeu I va arrib ar a Espanya el 1870 . En  aquells  moments Espanya es trobava en  una situació 

co mplica da ja que  a Cuba  co ntinuava la Guerra d’inde pe ndè ncia, es tro bava dese mpara t ja que el 

ge ne ral Prim el q ue  l’havia  buscat ha via mort i Es pan ya e s troba va  e n ple na crisi  econ òmic a i 

finance ra. 

Amb la  llei d e 1870 l’alcalde pe rd les seves co mp etè ncies  de jutge d e pa u i apareix co m a  president 

del consistori, cap  de  l’admin istrac ió local  i cap  del govern al municipi.  

Aquest mateix any  Josep Cleries Rocabert es va  haver d’allistar ja que ten ia 20 anys i totes les 

pe rso nes a l arribà  als 20 anys s’havien d ’a llistar. Els ma te ixos al listats podien recla ma de  no  anar-

hi  per mo tiu s propis que havien de tro bar prou imp ortants. En aque st cas es va trobar Josep 

Cl eris Rocabert.  Va dir que e ra fil l ún ic i que  havia de cuidar al seu pare que en aquell moment 

ten ia 61 a nys i va pode r-ho no tificar po rta nt l’acte de ba ptisme del seu  pa re . Així Jo sep Cl eries 

Ro ca bert va ser “”perdo nat”” de se r alli stat.18 

A fi nals d el a nys 70 hi ha un 3 3% de la població acti va  que no es d edica  a l ’ag ric ultura: forns de pa, 

te ndes de que vi ures , hostals, carn isseries , ta ve rnes. 

San t Cuga t no s’indus trialitza rà per les dificult ats  de comunicació i l’absència d’energia. La pe tita 

industri alització es va pro duir e n el sector alime nta ri( molins fariners i aig uarden t), forns de pa o 

bò biles  gràcies al sòl  santc uga tenc i tei xi ts manuals a mb  petites man ufactu res  o c ases particula rs. El 

18 73  l’ú nic vapor s erà el si tuat  a Ca n Caldes però que tanc ar al 1901 per la pèrdua de l mercat An tillà. 
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Amadeu I no va  tenir molta aclamació. A la oposició  es trobaven  els mode rats que est aven a fa vo r del 

fill d’Isab el II, els  ca rlins que recolza ve n el successo r de  Carl es Ma ria Isidre i pe r últim els republica ns. 

L’onze de febrer de 1873  Amadeu I va abdicar al no te nir el suport  dels militars ni d el poble.   

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT LA PRI MERA R EPÚBLICA (1 874)  

 

Aquell matei x a ny es va proclamar la  primera república  a Es panya. Un cop p roclamad a la  repú blica 

els federals van a gaf ar el poder. El primer president va se r Figueres q ue e ra unit ari. El segon va se r 

Pi i  Ma rgall que era federal, el  te rce r va  ser Sal me ron q ue va se r unit ari i l’últim p resid ent va se r 

Cas telar que era unitari , cons ervado r i molt cent ralista fi ns el cop  d’Estat de Pa vi a el  1874. Des près  el 

ge ne ral Serrano  es va c onvertir en e l presiden t de l a rep ública. El 1874 trobem l a contribuc ió de 

consums q ue Jo sep Cleries ha via de  paga r. Els  consums ere n u ns impostos que va p osar a  partir de 

la  cons titució del 1845, ere n  uns imp ostos  directes  i qu e enca ra esta ve n en  vigor. Està fixat com a 

membre de la vui te na categoria. Havia de pagar 15 pessetes per el copo de l tre so r i e l recà rre c 

pro vi ncial i munic ipal. En el ma te ix document trobem q ue ha de paga r per trimestre 3 pessetes i  

75  cèn tims. Su rt com a  con tribuen t de  Vullpa llere s. “La  ma sia no era seva pe rquè no surt en el 

padró, però podria ser q ue la tingu és arrendada”.19 

La  proclamació de l a re pública no va ser un motiu de mol t entusiasme al pobl e. El sufragi unive rsal  va 

ob rir les poss ibilitats  de  pa rticipació en l a g estió municip al. 

En aquell mo ment Espanya es t roba va en  un a situ ació d’i nestabilitat  i d’ince rtesa. Volien que to rnés  la 

mona rqu ia ja  que  la mona rqu ia d’Amadeu I ha via  frac assat , la república no havia  funciona t i havia 

propicia t l’esclat de la te rce ra.  

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT EL PERIODE D E LA RES TAURACIÓ-ALFONS  

XII  (18 75-188 5) 

 

Isabel I I ha vi a a bdica t pe r no cre ar més  en reno u i deixava pas al seu fill Alfons XII que  seria  el nou rei 

d’Esp anya . Canòvas del Castillo  qu e era el ca p del p artit  monàrquic a lfons í l’aco nsellà que se n’a nés 

a estudiar a l’aca dè mia militar de Sa ndhurst i aprengués el sistema bipartidisme anglès . L’1 de 

setembre  de  1 874  redac tar el manifest de Sandhu rst en el qual es compro metia  a exercir la 

mona rqu ia d’una forma co nciliado ra i liberal. Cànovas volia qu e el poble l’aclamès  i s’inst aurés la 

mona rqu ia d’una manera p acífica. Finalment  el 29 d e dese mb re d e 1874 Ma rtínez Ca mp os va  fer u n 

pronunciamen t a favor de  Alfons XII a Sa gun t. A partir d’aqu ell mo men t s’inicià una nova etapa a 

Espanya, la Restauraci ó. EL 9 de  Ge ner de 1875  Alfons XII arriba a Barcelo na  i un mes més t ard a 

Mad rid.  

A Sant Cuga t l’ alternanç a política  entre  co nse rvadors i liberals estava  e n mans  del govern ado r civil 

d’ac ord amb els cacics locals que nome naven els representants dels dife rents pobles. Aquesta 
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al tern ança d e pa rtits va portar un enfron tament entre els dos  partits i tamb é amb els  que 

tra dicio nal me nt havien domin at els  terri toris de Sant Cugat: els  rep ublic ans federals  i els grups llig ats 

als carlis tes. 

També a Sa nt Cugat fruit dels desnona me nts de 1830 el Mo nestir va passar a compartir espai  a mb 

l’autorit at loc al, aques t fet va comportar algunes des avine nces que  es pe rllong arien al llarg  del s .XX. 

En aqu est ma teix període es va po rtar a  terme un a entrada d e di fere nts corren ts culturals i avenç os 

qu e es don aven a les ciutats més importan ts dels voltan ts.  

Càn ovas  del Castillo i e l s eu govern  formen  la  cons titució del 187 6. 

De la rec erca en  l’A.N.C. he  troba t que la fa mília Cleries te nia problemes per fer front als 

pagamen ts de ls imp ostos de consums. Josep Clerie s sortia en la llista del s con tribuen ts moroso s 

al  paga ment de la contribuc ió de l’any econòmic de 1875-1876. Ha vi a de pagar 15 p esse te s p erò la 

di ficulta t econòmica de  l a fa mília  l i ho impedia  i  l i notifica ren el  pagamen t d ’u n re cà rrec  d’una 

pe sse ta  i 75 cèntims. Però no ho van  po der pagar i surten en una segona llista de c ontribu ents 

moro so s al paga ment de  l’any  1875-1876. Han de paga r l’apremi de segon g rau que  co nsistia en  un 

prime r pagamen t per la classe  de dèbit que  era de 17 p essetes i 84 cèntims i un apremi de primer 

grau de  2 pessetes i 5 c èntims. De to te s aquestes anotacions cal deduir les p enú ri es ec onòmiques 

de  la  fa mília. 

Del  1875 al 1878 po dem trobar com Jo sep Clerie s ha  de paga r una quo ta de 21 pe ssete s i 60 

cèntims amb un  re càrrec  de 2 pessete s i 48 cèn tims per no  haver pagat a  temps, i en total 24 

pe sse te s i  8 cè ntims. Però trobem qu e del any 1877 al  1878 Josep Cl eries no ha de pagar cap 

contribució d’ap remis per no  ha ve r efectuat els pagaments a temp s. 

Trobem en el llibre de “Repartimie nto del impuesto y sus recargos en el año  econòmico  de del 

1879 a l 1880 q ue Josep  Cleries pertanyia a  la  noven a cla sse  i tenia e l número  383. Tenia 4 

pe rso nes a l seu càrrec i  representaven 12 unitats. Ha vi a de pagar una quota anual de 4 pessete s i  

80 cèntims, però els paga ments es fei en ca da trimestre , i pe r ta nt havia  de  pagar 1 pe sse ta  i vint 

cèntims. L ’aju ntamen t aco rdà que es fa ri a pú blic du rant 8 dies aq uest document on t’in dicava tot 

el s impostos qu e ha vies de pagar pe rquè  la gen t les vulgui c on su ltat pe r fer reclamac ions, el dia 8 

d’aquell més es farien públiques i es resoldrie n. El Josep Cleries n o va prese ntar ca p reclamac ió, 

acc eptava  to t el que  havia de  paga r.  

L’any 1879-1880 Josep Cleries va have r de  pa gar uns impostos sobre els ce reals i els consums i  

el s corresponen ts recà rre cs d’aquell any. P ertanyia a la 15ª classe i tenia el número 270 d ’o rdre . 

Tenia  4 pe rso nes a l seu recàrrec i  per a ixò  representa ven 20 un itats. Havia de pagar duran t l’any 

20 p esse tes i 80 cèntims però el paga ment es feia trimestralmen t. A partir d ’a que ste s da des 

podem deduir la posició social i el prestigi que tenia en Josep Cle ri es. No  p odem afirmar que 
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pe rta nyia a la classe més a lta de la  poblac ió ja que pertanyia a la 15º cla sse de 17, les cla sse s 

seg ons e ls pagaments, les pe rso nes estaven  cla ssif icades seg ons l a seva rique sa  i pode r.  

Dura nt aq uest any també van  haver de  pagar un  impost sobre la  sal . Aqu est rep artiment estava  

format pe r l’ajuntament i  la  Junta repa rtidora per cobrir el copo d’aque st impost a aquest 

di stricte econòmic  del 5% per les pè rdues. Es va fixar el 20 d’Agost de 1879 perqu è la població 

pogués re clama r el que se’ls havia  impo sa t. A Josep  Cle ries li  tocava paga r 4 pesse tes i 20 

cèntims, 4 pessetes que  eren  la quota i 20 cèntims que  eren  la pa rtida de pèrdues. Aq uest impo st 

també es pagava pe r trime stre s. No ten im con stà ncia de c ap reclamació  en c on tra a l qu e se  li 

ha via imp osat. 

Aquest mateix imp ost també  e l va ha ve r de paga r l’any econòmic  de 1880 a 1881. En tota l havia 

de  pagar 29 p essetes i 40 cèn tims,  p erò es pagava trime stralment. Una part de l'impost era la 

quota  an ual i l’altre pa rt era l’impo sta  per la  sal. Jo sep Cle ries estava a la classe quinz ena de 17. 

En  aquell moment a  Sant Cugat e s comptaven 2553 habitants: aquell d ia no e s comptaren 66 

pe rso nes q ue  en aquell moment no estaven  a casa seva , ni 716 que ha vien e sta t exceptuades, per 

tan t només e sta n obligats a contribu ir 1769 p erso nes.  

Dep èn de la  cla sse  e n que et tro baves havie s de pagar més o meny s imp ostos p erò normalment 

com més avall menys impostos havie s de paga r, i aquest era el g ru p més nombró s. To t això esta 

in dicat a la primera f ulla de  ca da llibre  d’impo sto s. Els habitants de cada ciutat e stave n 

classificats per la  classe en  què e s tro baven.20 

Josep Cle rie s Rocabert es va  casar amb Filomena Ci vi l i Fayol e l 1878. Ell era vidu i  e lla estava 

solte ra . Josep Cleries Rocabe rt s’havia  casat primer amb Ca rme Riba natu ral de Ru bí el  1875,  

pe rò va morir e l 22 de març de 1878. 21 

El 1877 es va in augura r el  tram de carrete ra entre Gràcia  i Sa nt Cu gat de man era que va  augmenta r 

el  nombre  d e carros  a  la vila i  e l 1886 es va  enllaça r amb  Cerdanyola. Aquest mateix any es va  

inaugura r un  servei d e ta rtanes  i d’òmnibus a  Barcel ona  i això significa  una millora del comerç . 
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El 1878 es va fi rma r la Pau d e Zanj ón q ue  posava f i a la g uerra d’independ ència  cu bana que porta va 

10 an ys . 

L’agricultu ra catalana s’estava transformant. Es conreave n cereals  ( enca ra n o es llig aven en garbes ), 

 
 Cerals cult ivats al Pla del Vi nyet. Les primeres segadores deixaven els cereal s a piles. F ot o de la famíli a Moncau. 
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vinya  i olivera a l litoral i preli toral. En  aquells moments  la vinya era el sector més  important. El vi era 

exp ortat cap a Amè rica i Europ a, i donaven  gra ns  beneficis g ràcies al contracte d e rabassa morta que 

se rà el  més utilitzat pe r est end re la  vinya, e l arrendador li  p ermet refe r la se va  eco nomia , sense 

despes es,  en c anvi el rabassai re, ha  d e fer u na inversió inicial per plantar els ceps , han de paga r 

fo rtes  clà usules que el  co nverteixen en un assalariat i  estan s ota risc  de no tenir una  bona c ollita. 

L’arre nda dor p odrà  pla nta r p ins si les 2 /3 pa rts de les  colli tes  son  dolentes.  Es un a rrendament a 

te mps indefinit que consistia  en  que la te rra p erta nyia als rabassaires f ins que el 75% no  es morien. 

Del  1875 al 1890 va ser e l mo me nt de  màxim es plendor de l’agricultura catala na i esp ecialme nt el 

sector de la vin ya . La fil·l oxera, un  cuc que  des truïa els ceps, va provo car la ruïna dels pages os 

producto rs de vinya . Però  prime r va en trar a  França  i va f er que França passés d e ser la productora a 

la  comprado ra de vins i això  compo rta que els preus pug essin. La vin ya era la principal  p rod ucció 

ag ríc ola de Sa nt Cugat i és en aqu est mo ment q uan es produeixen re formes urbanís tiques. Pe rò no 

to t és  favora ble per Catalunya . Mentre els ca talans estenie n el conre u de  la vi nya, cons truiran noves 

edificacions (c ellers ) fei en que  tots e ls oficis depenguessi n del vi a Fra nça inten taven  posar remei a la 

pesta que  hi havia  en aquell moment, que es el q ue ha urien d’haver fet els  c atalans ja q ue era 

previsible  qu e la pest a tra vessaria els Pirineus. A França es  va trobar la soluc ió, ca lia  empeltar un t ros 

dels  vells sarments a  la planta i un  co p soldats aquesta  ge nera va la mateixa producció que abans. El 

18 79  a rrib a la  fil·loxera  a  la To rdera i Alt Empo rdà , al 1 883  t ravessa la Tordera i entra al Vallès . A 

San t Cugat va arrib ar la  fil·loxera  al 18 91 , dotze a nys desp rès  d’haver entrat a Cat alu nya. Al 1900 

af ecta a tot Catalu nya. Això provo ca qu e moltes masies s ’abandonin i la g ent b usqui  feina a les 

ciutats. Molta  gent es  que da se nse feina  especialmen t els parcers, rabassaires i arre nda taris. 
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Al 1 89 3 es cre a un sindica t “Unió de  rabassai res ” que van tenir c onflictes amb els propiet aris de les 

te rres pe r defensar la propiet at d e la terra igualment que s’hagu és mo rt el c ep.  

A ca usa d’a quest fe t es va d esenvolupar un co me rç pe r pode r a basti r la gen t d’altres produc tes 

bàsics. 

Més  tard  per t orna r a re pla nta r una part de  les vinyes  malmes es introdueixen  el cep  americà, que  es 

immune a la plaga però es  va  fer massa a poc a  poc  ja que els vinaters  desconeixien aqu esta no va 

fo rma  de pla ntació  i també perquè el planter de cep americà es va  an ar fe nt mol t le nta me nt. Qu an les 

no ves vinyes comença ren a produir s’inicià una crisi de  sobreproducció i e ls preus co mençaren a 

da valla r. Els  conreus situats en  t erres pobres  deixa ren de ser re ndibles i s’ab and ona ren  i  el bosc 

to rnà a avançar sobre la plana un parell de  quilò me tres . Es  va pro dui r una sobrecoberta  de  terrenys i 

baixà e l preu d el sò l: s’inau gurà el San t Cugat d’estiueig. El 18 99 es construir a la Reb assada el Gra n 

Hot el Restaurant i  després  el Gran Casino. 

Paisatge després de la recuperación de la filoxera. Fotografia d’abans de l’arri bada del f errocarril.. Col. Roisin 
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Però el  cereal c ontinu à sent la  principal  font de producció. La vinya re plantada agafà i mpo rtància. L es 

te rres qu e ha vien estat aba ndona des es c on ve rtiren en bosc. 

Men tre e ls ceps eren  petits  es van dedica r a la p rod ucció de cucs de  seda que era c ompara da amb  la 

dels  an glesos. Qu an la vin ya  va arri bar a  ser pro ducti va  es  van arriba r a collir 60000 a  70000 li tres de 

vi. 

El conre u de la vinya va p ermetre modernitzar l’ agricultura, es van int roduir noves rotacions de 

conre u, va  disminuir el gu are t, a ugmentar l’utili tzació d e fe rtilitzan ts, millo rar l’utill atge, es va n construir 

canals i es van  e ste ndre  els  rega dius. Fina lment l ’ag ric ultura va se r més  compe titiva, va permetre 

acumul ar u n e xc ede nt i acumular c apital di rigit a  la indús tria . 

EL  1879 va  néixer una german a de Jose  Cle ri es Civil, ella  era l’Eulàl ia Cleries Civil . 

El fet que en el padró  de  1882 t robe m u n 2 0% de la poblac ió d’orige n no s antcugate nc fa pensa r que 

el  creixement vegetatiu d e Sant Cugat a p artir de  finals de l a dècada de ls 50 deu ria se r negatiu. 

En  cap moment trobem c ap  avan tpassat que s’hagués dedicat a la indú stria, per a ixò per la  família 

Cl eries la re vo lució industri al catalana  va passar una  mica de sapercebuda . 

El  1884 trobo  un ca nvi de  cognom en la  pa rtida de n aixement de la  Fa nci sca Cleris Civil .22 
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ESPANYA, CATALUNYA I  SANT CUUGAT DURANT LA REGÈNCIA  DE MARIA CRIS TINA 

D’ÀUS TRIA (1885 -19 02) 

 

En aqu ella è poca Alfons XII regnava a  Es pan ya . Era un govern  bas at e n el bipartid isme,  l’alte rnança 

de  po ders. D’aques ta manera s’ acons egu í limitar el poder de  l’ exèrc it en  la po lítica  espanyola  però en 

pa rt encara en teni en. Alfons XII morí el 18 85 i es cont inua amb l’alte rna nça de  p ode rs fet qu e es 

confirmà en el pact e d’ El Prado i es man tingué al llarg de  la re gènci a de Ma ria Cristina d’Àustria, la 

se va muller. 

EL  1885 va mo rí als 69 a nys l a mulle r de Josep Cl eries Llovera. Ella era la  Cla ra Rocabert natural 

de  Cerdanyo la. Els seus pa re s eren  natural s de Caste llar del Vallès. Va  morí d’un a infermetat 

comuna i li han donar els san t sacraments23 

 A Sant Cugat el mateix any que  morí  Alfons II es van instal·lar els primers fa nals de  petroli i una 

pe rso na s’ encarre gava de la neteja de ca rrers i p laces (18 89). 

EL  1886 va né ixe r l’An tonio  Cleries Ci vil  va né ixe r el 1886. 24Dos any s més tard e l 12 de 

Setembre de 1888 va né ixe r a San t Cugat la  pe rsona que continuaria  amb la de scendència, ell era 

en  Josep Cle ries Civil e ra el descendent p rincipa l de  la fa mília.25 

San t Cug at a  finals d el s.XIX estava forma t bàsicament  pe r rabassaires  i arrendataris  i els propieta ris 

de  la terra era gent estrangera . 

A Catalu nya la indus trialitza ció es u na  constant a  fin als de s.XIX,  que contrasta  amb un  Sant  Cugat 

on  molts pagesos c om deien els  pa res de l’a vi  Pep era més lliure trebal lar al camp que a  la  fàbrica  ja 

qu e l es co ndicions  de  la indus trialitza ció  eren  molt  dures.  El resultat  de  tot això era  “una mística de  la 

ru rali tat” més forç ada  que vo lgu da ja qu e no e xistien a ltres feines p er aq uells joves  san tcugatencs. 

L’ac titud anti-indust rial de Sant Cugat és una actitud  de a utojus tificació pe r la manca d’indústria. Es 

aq uells mo me nts on apareixen les  rivalitats veïnes, com Rubí , a on  l’ind ustrialització  començà a se r 

un a fita de la seva població . 

San t Cug at és u n p oble en  creixement, ja  que hi ha un augment dels  ve ïns  pe r l’a rrib ada  d’emigra nts 

de  Múrcia que havien vingut a  tre balla en e l sec tor d e l a construcció i  l’ Exp osició Universa l i ja es va n 

qu ed ar a l pobl e. 

Sense in dústria San t Cugat jun t amb l’i mpacta de la  fil·loxe ra va re bre un cop  molt fort per les  famílies 

i la p oblació. Un  exemple  prou clar es que entre  el 188 9 i el 1 891  no hi ha cap sol·licitud d e llicència 

d’obres i Sant Cugat té pèrdues de mogrà fiq ues.  

A p artir  de 189 8 van aug menta r els cas aments i  els n aixements, gràcies a  la  bonança econò mica que 

re presen tà la gran collit a de ra ïm. 

Els n ens anaven a escola  fins als deu anys. No més la meitat de la població sabia llegir i escriu re.  
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A la petit a exp lotaci ó hi predomina la vinya , és  una  explotació petit a i constitu ïda  d’una so la peç a, són 

te rres en arrend ament, la mei tat d els pagesos són d e Rubí i del Pap iol.Po t ser que e ls pares de la 

Fi lomena vingue ssin  a treballar aquí  i per a ixò  ella també vingué s aqu í. La Clara Roca be rt va morí  

el  1885 d’una infe rmetat comuna. El 1889 trobem com Josep  Cle ris Rocabert ja casat a mb 

Fi lomena Civil i Fa yo l i ja amb 3 f ills. Viuen  a “Ca sa de Campo” nº55 a mb Anton ia Màjenat Trabat 

que es vídua  i dement i que vivia amb ell s a la  mateixa casa. 

 

31 de maig de 1889  Cal le” Casa de Campo” nº55  26 

Jose Cler is Rocabert - De Sant Cugat  Casat Labrador 

Filomena Civ il i Fayol - 
Del Papiol. F a 10 anys que est a 

aquí. 

Casada Sus labores 

Ant onio Cler is Civi l - Sant  cugat Solt er - 

Jose Cler is Civ il - “ ” “ ” - 

Franc isca Cler is Civ il - “ ” Solt era - 

Ant onia Màjenot T rabat  De Sant Cugat  Viuda  Dement e 

 

- La Filomena va néixer el dia 25 de Gener de 1849. 

- L’Antònia viu amb el ls a la mat eixa casa. 

El  1892 trobem com la família es trasll adà  al carrer Santo Domingo 37. En aqu ell  moment Josep 

Cl eries Rocabert té 42 any s , la Filomena 41, i els seus tre s fi lls, Antonio que en té 6, e l Josep 

Cl eries Civil qu e en té 3,  i  finalmen t la Francisca  Cleris Ci vil que en  té  8. Sabem que  el cap de 

família es dedicava a la  terra, era llaurador i la  Filomena feia  les f eines de  ca sa.27 

Tres an ys més tard tro bem q ue e s muden  de  casa  i van  a viu re  al carrer Ca stille jos nº5. Totes les 

pe rso nes saben lleg ir i escriu re . 28 

En aquel l moment al poble  hi havien 510 ve ïns  i esta ven domicili ats 1439.  

A Espan ya  només li que daven  Puerto Rico, Cu ba i  Filipi nes. Filipines esta va  recolzada pels  EEUU i 

de ma nen la i ndependència. A EEUU a questa situació li es  fa vo rable perquè ha arribat tard  al 

colo nialisme i el q ue  vol en es ree mp laçar el colonialis me  d’Espanya. El 1898 explota un cuirassat, 

Mai ne qu e es dels EEUU.  Immed iata ment e nvien  un ulti màtum a Es pan ya  però  no l’accepta. Aquell 

moment Espanya pati a una manipulació  de l’o pinió pública a mb la  premsa. Totho m diu  que 

gu an ya ran la  guerra mol t fàc ilmen t menys els republicans fe de rals, els s ocialis tes i els catalanist es. 

Va ser una  gu erra b reu  en que  Espanya va  haver de re conèixer la I nde pendènc ia de Cuba i cedir les 

Fi lip ines,  Puerto Rico i la  Illa d e Gua m a  EEUU, i ve nen  a Alemanya les  Illes Carolin es, Marianes  i les 

Palacios. Aques t fet s’anomen a el des astre del 98  en que Espan ya va  perdre mo lta c redibilitat i la 

mora l dels  Esp anyo ls ja q ue  hi havia  un  gra n d esàni m de la p oblac ió: Gene ració del 98. 
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ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUUGAT DURANT EL REGNAT D ’ALFONS XI II (1902-1931) 

 

Alfons XIII el 19 02 al compli r 16 an ys va se r proclamat major d’edat i va ass umir totes les funcio ns 

co m a rei . Va  intentar al gunes  re formes , practicant una int romissió e n la política, proposant els 

presidents  que c reia  més opo rtuns però  el que va aconseguir va ser la fo rmació de governs  in estables 

i l’au gment de la  divisió dins dels  partits  i aques t fet s’ag reu jà amb la  mort d’algu ns diri gen ts dels 

pa rtits més  impo rtants com Sa gasta i Cànovas  del Casti llo  i la manca de succ essors dels pa rtits. 

El 1 899  el g overn de Francisc o Sil ve la va decidir 

fe r pagar grans s umes  d’impost os p er poder 

supe rar el dèficit que h avia provocat la Guerra  de 

Cub a, però moltes  pe rso nes s’hi va n ne gar ja que 

veie n que  les  ref ormes n omés els perjud icaven, 

ha vien de pag ar més, e l descontentament es va  

escamp ar per t ot el país . Va ser d oncs  q uan  es 

van  cre ar la  Lliga d e Defensa Indus trial i 

Comercial que van  deci dir no pag ar-l os 

(ta nc ament de caixes). Finalme nt to ts van acaba r pag an t p erò les classes mitjanes va n pe rdre la 

descon fiança  que tenien amb el go vern.  

Després del t ancamen t de les caixes un sec tor de joves cata lans va n formar el  Centre Nacio nal 

Cat alà. Es taven  dirigi ts per En ric  Prat  de la Riba . 

El  1901 la  família Cleris Ro cabert e s a tra slladar a vi ure al c/ Hospita l 36 ca sa  pròpia de Jo sé 

Esc andell que viu al c/ Vallodoreix n º7. Ell era pagès. 

 

1901 C/ Hospit al 36 casa pròpia de José Campany Escandell que v iu al c/Valldoreix nº7.  29 

José Cler is Rocabert 54 De Sant Cugat Casat Llaurador  

Filomena Civ il i Fayol 50 Del Papiol Casada Sus labores 

Ant onio Cler is Civi l 16 Sant Cugat Solt er Labrador  

Pedro Cler is Civi l 10 “ ” “ ” Labrador 

Franc isca Cleris Civ il 14 “ ” “ ” Sus labores 

- No saben llegir ni escr iure.  

 

Josep Cl eries Rocabert va morí e l 27 d ’o ctubre de 1901.30 

Del  190 2 al 1923 els  conservadors i els  liberals  es van  anar alternant el p ode r. El p artit co nservado r 

de  Maura  i el p arti t libe ral de Jose Canalejas.  
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Mau ra va se r president del govern e l 1903  i del 1907-1910. Va dese nvolupar una po lític  de re formes 

amb la  f inalitat de mant enir el siste ma. Va redactar u na  llei  e lectoral amb la  fi nalita t de reduir el 

caciquisme......  

A Catalunya es c rea la  Solidaritat Catal ana  q ue surt com a  rebuig de  les lle is que des de  Madrid 

arribaven  i que amenaça ve n la  llibertat del catalanis me polític. Solidaritat Catal ana  era  un a alia nça de 

fo rces po lítiques que anaven des  dels carlins f ins  al republicans passant  per tots els  g rups polítics 

catalans. Aquesta força po lítica se rà el punt de partida  dels  futu rs partits  catal ans de mitj ans de s egle. 

El  13 de Febrer de 1905 moria Ro sa, la  ge rma na de Jo sep Clerie s Rocabert a l’e dat de 61 any s.31 

El  1906 l a famí lia se nse la  presència  de l cap de família que ja  estava mo rt, co ntinuava vivin t en el 

c/Hospita l 36. Aque st article va ser f irmat per Josep Alema ny Cleries que e ra  el cosí del Josep 

Cl eries Civil ja que la seva mare, l a Rosa  Cleries Roca bert i el seu  pare  e ren g ermans. Ells estan 

emp adronats al carrer Major nº1 però en realitat vivien a Rubí.  Una de les germanes de Josep 

Cl eries Alema ny, la Calaman dra la  trobem c asada  amb Francisco  Ma ssa na Sa lles i  viuen  al c/ Plana 

Hosp ita l nº6. 

1906 C/Hospital 36
32 

Filomena Civ il i Fajol 50 Del Papiol V ídua Sense 

Ant onio Cler is Civi l 20 Sant Cugat Solt er Llaurador   

Jose Cler is Civ il 17 “ ” “ ” Llaurador  

Franc isca Cler is Civ il 21 “ ” “ ” sense 

 

- En aquells moments la Fi lomena era la cap de famíl ia ja que el seu mar it va mor ir el 1901.  

- Va f irmar aquest art icle Jaime Alemany. que es el cosí del José Cler is Civi l ja que el seu pare i la Rosa son 

germans.  

Sabem que Jo sep Cl eris Alemany tenia dos objectes i havia de pagar impostos pe r la c ontribució 

in dustrial.   Era un  document qu e e ls avisava de  les pròximes sumes d ’imp ostos que havia de pagar 

el  dia  22 de Ju liol.. Vivia  a la Baixada Ca zador nº1 l’ac tual Endavallada. Aquests dos objectes ere n 

“el Apara to automátic o” i “el Aparato con vistas” q ue van modif ica r posterio rment per una 

bà scula. Les quotes q ue havia  de  pa ga r s’expressen  més avall .  

 

CONTRIBUCIÓN INDUST RIAL
3 3

 

Indiv idus que amb post er ior itat han de sat isfer les seves respect ives quotes.  

Jaime A lemany Cler is-  Baixada Caçador nº1 

Data de dec laració o celació = 22 Juliol 

Aparato con v ist as(bàscula) modif icat poster iorment 

Professió  quot a Debe hasta fin Recargo para Suma Recargo 5% Total 
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de ejerc ic io ayuntamient o premio cobranza 

Aparato 

automàt ico 

40.80 40. 80 5. 2 46. 1 2. 20 48. 40p 

Aparato con 

vist as 

36 36 4. 68 40. 68 2. 03 42. 71p 

- En aquell moment el poble tenia 2120 habit ant s. 

 

Pra t de la Riba, el seu p reside nt, va  ser elegit p resident de la Diputació de Ba rcelo na al guan ya r les 

eleccions de  1907. Aquell mateix a ny aques ta força política va g uan ya r les eleccio ns al Congrés de 

Dip uta ts en el territori cat alà i això va provocar u n c ert can vi en  i la mitja des apa rició del caciquisme.  

Aquest mateix any  va morí la  Filomena  Civil i  Faio l a l ’e dat de  59 anys. El seu ma ri t ja  havia mort 

el  1901.34 

Uns dels mo me nts més durs per Catalun ya va se r la Set mana Tràgica. To t va començar perquè 

Espanya va pe rdre la guerra  del Marroc  1909, i  va n decidir e nviar reforços amb els  pares de fa mília. 

Per això es va inicia r una  vaga  general i el g overn va  dec reta r l’ estat de guerra  i es va d es encadena r 

un  mot í popula r e n que dife ren ts grups  van cremar diferents  edific is.  Fina litzada la re vo lta hi va n 

ha ver moltes d etenc ions, tancaments  de locals e ntre ells les escoles l aiques, els  centres re publicans i 

multitud  de g en t afusella da, entre ells el pedagog  que va  formar l’escola moderna Francesc Ferrer i 

Guà rdia que  va  s er acus at d’inspirad or. La repressió va s er du ríssima i va tenir el vist i plau  de la 

bu rgesia i els partits de dretes.  Aque ts fets van  ser el de tonant d e qu e el rei dest ituís a Mau ra i el 

tre nc ament de l’anomena’ t pacte d el Prado e n que  s’interca nviaven  el go ve rn i els pa rtits liberals  i 

conservad or. 
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A Sa nt Cugat l’an y 1 910 l’ajun tament, l’escola d e nenes i l’habi tatge d e la  mestra  s’ins tal·le n en  una 

casa de la plaça Ma jor. Es millora  l’escorxad or, es constru ïren 4 fonts  mé s, i  al 1907 es van fer no us 

po us per alimenta r la mina  a Can Vu llpalleres i  al 1912 es t ransportà aig ua del po u d e Can  Graells pe r 

omplir els dipòsits de les fonts.  

 

A p artir  de 189 8 van aug menta r els cas aments i  els n aixements, gràcies a  la bonança econòmica que 

re presen tà la g ran c ollita de raïm. Els  n ens se gui ren a nan t a esco la fins als deu an ys . Nomes la 

meitat de la po blació  sa bia  llegir i escriure . Del 19 10 al 1914 s’inicià el servei d’enllu me nat  p úblic 

elèc tric. 

EL 1911 es construir la p rimera cla vegu era per recollir l es aigües pluvials.  

Les escoles públique s s’instal·laren als claustres l ’any 1855.  Al 1910 només hi  quedava l a de nens . 

Plaça de la Constitució (P ere San) amb l’ anti c ajuntament. 
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La  petjada del Mo dernis me la trobem des  de cases de la Rabassa da, al nucli u rbà  i  Ca rretera de 

Cerdanyola. I c om a obra públic a el Mercat Municipal, l’escola de  les Franciscanes i el Celle r 

Coo peratiu . 

 

 

L’arri bada del tren implic à un crei xe me nt urbanístic , es  va n co nsolidar les colònies de Valldoreix i la 

Fl oresta,  es diversificà la  base eco nòmica de l a vila , millo rare n els serveis municipals  i s’in tensificà  la 

vida  social i política. 

Josep Cl eries Civil va  ser allistat pe r formar p art de l’exèrcit. Trobem una  acta en què  estan tots 

el s escolli ts a  ana r a la  gu erra. To te s les persone s que  s’al listaven ere n del  1888 i  te nien  21 an ys 

ja que aban s per obligac ió als 20 21 anys ha vi es de se r all ista t.  Se li dona un número a cada 

pe rso na ja que entren en un so rtei g, a l Josep  Cle ris Ci vil li toca e l número dotze.  Se c ita al mosso  

o qualse vo l persona  q ue legítimamen t el represen ti  pe rquè  acudeixin a la Ca sa  Capitular p er 

pre se nciar el sorteig. Tenim constànc ia que  Josep Cleris Ci vil es va prese ntar a la sessió de la 

declarac ió i c lassificac ió de soldats, aquesta ac ta esta firma da el  7 de març de 1909.  Aban s de 

formar l a llista def initiva d’allista ts es fa  una se ssió  l’1de Febre r de  1909 en què els mo sso s 

rec lutats po den  exposar e ls inconve nients que  tenen a  ser alli stats, Josep  Cleris é s c on siderat un 

rec luta útil.  Diu que no te cap motiu pe r n o alli sta r-se i p er això e s conside rat soldat. Josep 

Cl eris Ci vil en tra en la “Ca ja de reclutas de  Terrassa” amb e l número dotze.  Ens in dica e n aqu esta 

acta la talla que feia, 1.7 metre s i l ’e dat que té 21 any s i tot això e stà firmat per l ’a lcade An tonio 

Inaguració de l a Plaça del  Mercat el 1911construi t al recinte de l’església Sant pere d’Octavià. 
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Ca sas. Els recl utes ja han estat a llistats i tots firmen, en tre ells trobem la firma de Josep 

Cl eris.35 

A princ ipis de  s.XX hi han  dos fets importants: l’ap arició  de les primeres instal·lacions  elèctr iques  i 

posteriorment l’arr iba da del ferrocarril elèctric. Sant Cugat del Vall ès és un terri tori de 48 km2 i que els 

seus ba rris  s’uneixen per la via de tren, entre  ells el sec tor de la Floresta , ba rri que té com inspi rado r 

a l’enginyer industrial angl ès Pearson q ue  va ser e l qu e va dinamitzar la indústria  elèctric a ca talana 

amb els grans embassamen ts d el Pirin eu i l’e mpresa Barcel ona  Tractio n impuls ora de l’el ectrificació 

de  to tes les c omarq ues ba rcelonines.  És amb aquells moments que Sant Cuga t comença la seva f ase 

d’expansió i de cre ixement  cap el sud.  

Josep Cl eris Civil e ra  mosso  de una  casa de la  Plaç a Major nº14. En aquella època la plaça  Ma jor es 

ref eria a  l’actual Plaça  de l Mercat antic. En aquell  moment trobem que  és solter i  té 25 anys i sa p 

llegir i escriu re . Fa de mosso en u na casa on hi  viu en la Dolores Pujo l Corts q ue té 58 any s i el 

Pedro Vi llaseca  Tortosa e n té 52 que é s l’amo de  la ca sa  i és llau ra do r(pagè s).36 

És estra ny perqu è en dif erents anys del Padró Municipal d’habitants el Josep  Cleris Civil l’an em 

trobant algunes vegades com a  mosso i d’altres c om a membre de la família. 

El  1911 e s ce lebrà  e l casament entre Josep  Cleries Civil i Teresa Fàbrega s Ca sals.( No sabem 

quin s p ro blemes degueren  haver però sí que consta que la senyora de la  ca sa  on feia de mosso li 

va a rre glar tot pe rquè  es poguessi n casa r. El Jo sep Cle ris te nia treballa va  unes terre s en llogu er 

a Torreblanc a, de camí cap a San t Medir. )37 

A Catalun ya  es crea la  Manco munit at de  Ca talunya sota el govern  d e Canalejas. Es crea amb el 

supo rt de  tots els partits excepte els lerro uxist es. Desprès d’ un llarg  procés Canal ejas va a cceptar la 

proposta  de la f ormació d e la  Mancomunitat.  Es va posar e n vigor el 6 d’abril d e 1 914 , era la  primera 

veg ada que Catalun ya disp osava d’un po der regional des  del Decret de  Nova Planta de Felip  V. 

L’any 1 914 es va inicia r la  primera  Guerra Mundial.  Espanya es va declarar neu tral  però una pa rt de 

la  po blació esta va  a favo r de la Triple Aliança,  germa nòfils i u na  altre pa rt a favor d e la Triple Entesa, 

els aliadò fils. Algu ns voluntaris catalans  van arribar a lluita r en la  gue rra en el bàndol  de  França . 

Com que Es pa nya e ra neutral li va  c omport ar un es tímul de l’economia ja  q ue va augmentar la 

de ma nda  i per això les  emp reses  va n augmentar la producció, pe rò tots els beneficis que es  va n 

ob tenir no es van in ve rtir en l a indústr ia. Els preus van puja r. 

Un fort imp acte sob re la  pobl ació Eu rop ea va  se r la vi ctòria dels bolxevics a  Rússia. Els obrers havien 

aconse guit el poder,  però pe r la burg esia va  signif icà  una po r a  q ue els ob rers  s’organitzessin i 

in tentessin aconseguir el p ode r en  la resta d’esta ts d’Eu rop a. 

Arra n d e la formació  d e nous es tats a tot Euro pa el  1922 es va n radicalitzar alguns sectors de 

Cat alunya i aques t an y es va  formar l’Es tat  Català, fun dat  per Francesc Macià. 
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EL 18 de d es embre de 1 916  es  va c onvocar una va ga p er la UGT i la CNT Hi  ha vi a un 

descon ten tament per la  puja dels preus,  e ra la primera  va ga q ue es c onvoc ava i va ser tot  un èxit. 

Deman aven u nes millores ec on òmiques i professi onals . En aquell momen t Espanya vivia una època 

d’inestabilitat i  tenia  un  govern feble . 

El  1916 trobem en el padró municipal d’habita nts que la  família  de Josep Cleris viu al C/ St. Medir 

nº13.  José Cleris Ci vil  cap de família  té 26 anys està casat i é s pa gès. Sap  lleg ir i escriure. 

Tere sa  Fàbrega s Casals, é s la seva e sp osa, té  22 any s, (va  néixer e l 1898) no té p rofe ssió  pe rò  fa 

le s fein es de la casa i sa p llegir i e scriure. La seva filla  la  Victòria  Cleris Fà bregas té 2 anys i n o 

sap  llegir n i e sc ri ure. El g ermà del Josep Cleris, 

l’Anton io Cleris Civil encara viu  al c/ San t Medir nº8. 

Aquest any també va néixer el segon fi ll, el Jaime 

Cl eris Fàbregas.38 

El 1916 també  es va constituir Juntes  Militares de 

Def ensa, i  demanaven un pode r de l’exè rcit mé s gran 

re specte el país . Davant  d’aquest fet els republic ans, 

els socialis tes i els catalanistes i e xigire n una re forma 

constituc ional per democratitzar l’Esta t. El go ve rn 

da vant la  tensió  que hi havia va tanca r les corts i va 

suspen dre les g aranties c onstituc ionals. El pa rlament 

di rigit per la Lliga  Regionalista va deman ar el 

re con eixemen t d’un  esta t plu rinaci onal i va n c onvo car una  Ass emblea de Parlamenta ris, p erò el 

go vern va prohibir l’Asse mblea  i va tancar tots  els diaris re publicans i  ca tal anistes. El moviment obre r 

estava dividit, uns  volien democ ratit za r el  règim i altres pa rtidaris de passar a  accions re vo lucionàries. 

El mes d’octubre els parlamentaris es va n reu nir a  Ma drid  davan t d’una radicalització de la  situació 

social, la  vaga general i la re pressió q ue la va seguir i van acordar un a reforma general de l’Es tat i un 

go vern q ue convoqués corts constitue nts. Pe rò el go vern de Dato va d imitit  aquell mateix mes i  Alfo ns 

XIII  va proposar un go ve rn de c oalició presidit per Garcia Prieto  (lib erals, conserva dors i 

re gio nalistes ). La  Lliga  es c a i ncorporar a la coalició i això va  suposar una traïció, pe r això 

immedi ata ment es va posar fi a l’Assemblea  d e Parl amenta ris . Pels regionalistes va supos ar una 

inci dència més  gra n d el ca talanisme en l’Estat. 

L’arri bada del tren al 1917 va consolid ar el caràcte r residencial d e la vila .  
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A pa rtir d el nucli històric configura t le nta ment des d el s egle XII  fins al XIX al ento rn del monestir, el 

nucli urbà de San t Cugat va c reixen t a un ritme desi gual durant la p rimera  p art del segle  XX.  El 

re sultat de l’expansió urbana del segle XX es el nucli urbà ac tual, a partir del qual es c onfigu ren els 

ba rris . Com es pot apreciar en  aquest  plànol  a pareix la línea  de tren dels ferrocarrils catalans i el 

creixemen t cap a l’Est. Darrere  el monestir  es co nfigura  el barr i de  la ca rretera Cerdanyola i a l’entorn 

de  la Carre tera de Barc elona , l’Eixample Sud  i les cases d’estiueig d els ba rcelo nins. 

25 d’octubre de 1917:  Primera a rribada al tren 
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Els estiuej ants s’instal·lare n a la Rabassa da,  en  les carrete res  de  Barcelo na  i Cerdanyola. Però en  el 

nucli de Sant Cug at els c arrers no esta ve n emped rats i no  dis posaven  de claveg ueram. So vi nt es 

veie n escombraries , ai gües brutes en  els c arrers. Pel que fa  als esta bliments públics  l’ajuntament no 

te nia  local, a l’esc orxado r li fal tava man ca d’aigu a, el cementiri e ra p etit, mancava un safa reig  pú blic i 

a les esco les 3  d e públiques i 2 de privades reunien  poques  condicio ns h igièniques.  Pe l que  fa 

l’enllume nat p úblic s’acabava de substitui r e l pet roli  per acetilè. Els santcugatencs tenie n divers os 

llocs d’esbarjo : 4 salons de b all, 5 cafès  amb sal es de  billar, i 2 teatres, i 3 socie tats c ora ls. 
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EL 1916 de  l a fa mília  Estapé fab rica pinsos per el bestiar i més tard farina  de  blat . L’empenta 

constructo ra va fer que es creessin moltes bòb iles i empreses d edica des a les c eràmiques f ines. 

El 1917 es construir la p rimera fàb rica tèxtil a mb  40 telers  i una tintore ria i el 1918 una de  llana .  

El 1917 els t reballadors c omencen a o rganitzar-se i  s’adscriuen a la Unió Po pular. Els anys 20, e n el 

marc  de la dicta dura es  creen 3  sindicats i la s ocietat cooperativa urbano -agrícola.  Sant Cu gat  però 

continu ava s en t un a vila agrícol a: es fundà el Sin dicat  Agrí cola i Caja Ru ral fundat pe r gra ns 

propi etaris i 15  anys més tard el Sin dicat o Vitivinícola i  Caja  Rural de  Sant  Medir f ormat l a majo r pa rt 

pe r petits arrendata ris  i p ropietaris . Un any més tard  es fu ndà  la Unió  de  Rabassaires  lliga t a Esq uerra 

Rep ub licana  i el març  de 193 0 el sindicat agríc ola  la Unió  de caràct er rabassaire i rep ublicà amb 131 

socis. 

EL 1921 s’instal·là una su bcentral telefònica i es va constru ir el c amp  municipal  d’esports.  

En  aquell moment e l Josep Cl eris Civil  té 32 

anys, és el cap de famí lia i és l laurado r. Han 

tingut dos f ills l a Victòria  i  el Jaume, que 

estan  so lters, e ls dos han nascu t a  Sant 

Cu ga t, p rovínc ia de  Barcelona.  Tots saben 

llegir i escriure menys el Jaume Cleris 

Fà bregas que  només sa p llegir. Les da des 

ref erents a la lectu ra i l’escriptura e re n molt 

rela tive s aqu ella època.39 

El  g ermà de l José Cleris Civil, l’Antonio Cleris 

Ci vi l sa bem que viu  en el mateix ca rre r q ue ell 

pe rò al número  6.  El va néixer el 1896 i é s 

pagès i gual qu e el seu  germà. Esta casat amb 

Maria Sató Fe ixes que és de Lle ida  i té dos 

fi lls la Dolors Cleris Cató i e l Ga briel Cleris 

Ca tó.40 

De 192 0 a  193 0 Sant Cugat va  pass ar de 2874  ha bitants a  519 0 i per això entre 19 22  i 1929 es  feu  el 

claveguera m a quasi tot el nucli urbà.  

Espanya havia perdut Cub a, Filipines i  Puerto  Rico  i ara  orientava  la seva expa nsió colo nial cap al 

no rd del Marroc . El 1909 en la  Conf erència d’Alg esires Espan ya i França es van  rep artir  el terri tori del 

Marro c. Franç a es va qu eda r la p art més  gran de  l’Oest i Espanya es qu edà  una zona del nord  i un 

enclavament a la costa Atlàn tic a. En aq uesta zon a hi ha via forts int eressos econòmics ja que es 
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tra cta va  d’una zon a amb min es  i ta mbé  do nava u n prestigi de l’Estat i de l’exèrcit. Com més sold ats 

en viaven per controlar l a zon a més impopular es feia aq uesta guerra.  

A Sant Cugat el 1922 es f unda una empresa de t apissos  art ístics i catifes man uals. 

 

Dic tadura  de Primo de Rivera (192 3-1930 )  

 

Mig uel Primo  de Ri ve ra va d ur a t erme un  cop  d’Estat el 12 d e Setemb re de  19 23 i va suspend re el 

rè gim co nstituci onal. Aquest fet  va signific ar la fi de l sist ema de la Restau ració  i l’inici de la  primera 

Rep ública mili tar e sp anyol a del s.XX. Les relacions  socials  en tre treballa dors i e mp resaris eren cada 

cop més  tenses. També el moviment o brer s’havia radicalitzat i les vag ues eren un fe t freqüe nt en 

aq uella  època . Els govern s successius  va n ser inc apaços d’afronta r els pro ble mes i e l règim p olític 

estava desprestigiat.  

En aquest momen t els rep ublicans i els socialistes i e ls mo vi me nts c atalanistes  ag afave n més 

impo rtànci a. També els militars  cada cop més volien te nir més poder so bre  la  p olítica del pa ís.  

L’exèrcit, la burges ia i els sectors conserva dors de la  societat van do na r s up ort al  cop d’Estat de 

Primo de Rivera. Alfons XIII no va te nir més  remei de no men ar-l o presiden t del govern i aquest va 

constituir un govern  format per g ene rals: el Directori Milita r. Els re gidors va n ser substituïts p er vocals 

associats qu e ere n designats a sorteig entre e ls màxims con trib uen ts de c ada mu nicipi, els alcald es 

eren nomena ts pel go ve rn i molts militars van ocupa r els càrre cs de go ve rnad or civil.  

El 1924 f eren  un a p etita estada els reis d’Espanya Alfons XIII i Vic tòria Eu gènia a Sa nt Cu gat.  

El 1924 Primo  de Rivera va  crear Unió Pa trio tic a. No  va tornar a convocar elecc ions i va aprofitar l’èxit 

de  la  Guerra  del Marroc  per con tin uar en el poder ma nte nint l’ estat d’exempció.  Aquest a e tapa  es  va 

no me nar Directori Civil.  

Va port ar a terme u na política anticatalana  i van  nomenar p resident de l a Mancomunitat de  Catalun ya 

a Alfons Sala,  d’un partit de dre tes i c ent ralista  i l’an y 1825  es va diss old re a questa institució. Es va n 

multar mols diaris i es va  prohib ir l’ús  de la sen yera i l’ús públic  de la llengu a catalan a. També es va n 

canviar els rètols dels  carrers i va n prohibir e ls Jocs  Flo rals. En  aq uest període es va dur a terme una 

política  econòmica dirigida a l’inte rvencionisme i el monopolis me . Hi va h aver una repressió del 

moviment obre r amb un cert paternalisme soc ial.  

Hi havia molts  in tel·lectuals i escrip tors que es va n haver d’exili ar, també els  pro fesso rs i estu dia nts de 

les unive rsitats  van c rear organi tzacions qu e van ser prohibides. Els règims  naci onalistes es van  ana r 

ra dicalitzant i l a Llig a Regionalis ta va ana r perdent l’hegemon ia dins del catalanisme.  

El  1924 la  famí lia de Josep Cle ris Ci vil encara viu  en  el mateix ca rre r,  Sant Medir nº13 d istricte  

2.  En aque ll momen t enc ara no ha vi en tingut cap altre fill. El seu sou  era de 7 pessetes. Es va n 

rep arti r unes f ulle s declaratòrie s d ’emp adronament per po de r a conseguir un  nou P adró  més fidel 

a la  realitat. Els caps de família havien  de portat les fulles q ue serien rec olli des pel mateix 

pe rso nal  que l es va repartir, s’havia de f er del 2 al 10 de desembre. 
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Capsa 104  

1924 c/ Sant Medir nº13. Distr ict e 2.  41 

José Cler is Civ il Cap de família Labrador  1888 Veí  

Teresa F àregas Casals Esposa sin 1898 Domic il iat 

Victòr ia Cler is F àbregas Filla Escola 1913 Domic il iat 

Sant iago Cler is Fàregas Fill Escola 1916 Domic il iat 

- E l sou del José Cler is Civ il era de 7 pessetes. 
 

Dura nt la Dictadura de  Primo  de Rivera va n éixer el meu avi,  ell era e l Co nrado Cl eris Fàbregas. El 

Co nrado va néixe r el 1926,  surt en un documen t sobre  la relació de  les person es nascudes e ntre 

el  dia  2 de Desembre  de 1925 i l’1 de sembre de 1926.42 

El s c arre rs de San t Cuga t e s di vi dien en districtes. El ca rre r Sant Medir està locali tzat en el 

seg on d istric te.43 

A sant Cugat  el 1929 es cre à un se rvei d e transport de 

brossa i el  1930 es va construir el p rimer sortidor de benzina 

a la Plaça Oc tavià.  

EL 1926 la Societat An ònima  de  Créd ito  Hipotecario es 

co mpromet a  po rtar aigua potable  per abasta r els domicilis i 

les fonts públiques . 

El 19 29 tot el món  va patir una  forta crisi  p rovocada p el 

desequili bri en tre la  oferta i la de ma nda. Aquest  f et es va 

an omena r “Crack del 2 9” Però  a questes repercussi ons no 

van  ser del tot impo rtants a Esp anya a  ca usa del seu endarrerimen t i del proteccionisme : va n caure 

les exportaci ons i es van re dui r les inversions estrangeres i  molts emig ran ts van  tornar a Espanya. 

Les crítiqu es de la dictadura  s’an aven generalitza nt i  la  situaci ó econòmica e mpitjorava.  Molts 

in ve rso rs van retirar els cap itals que esta ve n invertits a Espanya. Alfons XIII  vei a que  la Dictadura 

estava mass a lligada a la monarquia  i ho veia c om un  obstacl e. 

El 1930 Primo de Rivera va di mitir i un altre general va p ujar al poder. Alfons XIII  va  intent ar tornar a 

l’antic sis tema de  l a Restauració, pe rò el  suport qu e havia  acons eguit la  dictadura va fer qu e fos 

in vi able. El rei s’h avia dedic at directa me nt a la Dicta dura  i això va  suposar un  desgast  de  la 

mona rqu ia. 

El  1930 a la casa de l ca rre r San t Medir nº13 ja viuen  5 person es. El José Cl eris Ci vi l i  l a se va 

esp osa la  Teresa.  També  els se us 3 fil ls: el Con ra do , la Vic tò ri a i e l Santiag o. 44 
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El 12 de desembre de 1930 es va produir la p roclamació  de  la Repúbl ica  pe r pa rt d’un  grup de  militars 

a la casern a d e Jac a.  Però f ou controlad a pe r les tropes governamentals. Durant els  mesos següe nts 

es va  pati r les no mb roses  vagues i l’a ug men t de l’atu r. La mona rquia es troba va  en una situació 

co mplica da i difícil. En les  elecc ions municipa ls de 1931  els  republ icans van ob ten ir la  victòria a les 

principals  ciutats del país . Un dia des prés a les  principals ciutats es  va rec lamar l a implantació de la 

segona re pública.  Me ntre el  rei pens ava en una possible s olució, els fets es  va n precipita r i el 14 

d’abril es va procla ma r la  segona república  es panyola . El rei va optar pe r renunciar al tro n.  

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT LA SEGONA RE PÚBLICA ESPANYOLA 

(1 931-1936) 

 

La  segona Repú blica  si gnificà un p eríode  inest able i  de  revolta soc ial  

L’es que rra republ icana  guanya ria totes les eleccions  a San t Cugat:  les legisla tives  de 1 932 , les 

eleccions  del parlament  de  Cata lun ya  de 1932 i les  le gislatives  de  1933 . Per al tra banda els 

monà rqu ics g uan ya ren les elecc ions mu nicipals  de  1931  pe rò el dia  14  d’abril es procla mà  la 

re públic a d es del balcó  de  l’ajun tament i es formà un  ajuntament c omposat per 6 regido rs del Centre 

Rep ublicà Federal i 4 d’Acció  Cat alana . Aq uest no u aju ntamen t can via el no m de molts ca rrers, 

edifica el n ou ajuntament a la p laç a Ba rce lona, inau gu ra unes  noves  escoles i una biblioteca pú blica 

municipal. 

L’avi Conrat quan anà a l’escol a del  Mestre Azquet a 
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Les prioritats  del nou  g overn e ren convocar elecci ons per i niciar u n pe ríod e cons tituent i posar en 

marxa reformes  considerables . El 2 8 de  Ju ny de 1931 es van celebra r el eccions  a Corts constitue nts 

qu e l es va n guanyar els republica ns i socialist es que  va n ob tenir una clara  majoria.  El prime r que  va 

fe r el  nou go ve rn va ser redactar la  Constitució  del 1931  qu e fo u ap rovad a e l 9 de desembre  de  1931. 

In icien una  refo rma  agrària  que  afectava sobretot a  les zone s latif undis tes , van prend re mes ures pe r 

secularitzar l a societat i  l’ Esta t, es van  au torit za r els mat rimonis civils i  es  va reg ular el dret al divorci.  

L’edifi ci  del nou ajuntame nt havi a estat  el cafè espectacl e El Rhin 

Inaguraci ó per F rance sc Masià de l es Noves escoles l ’any 1932 
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Les relacions  entre e l poder pol ític  i el Vaticà van ser molt tenses. També va n reg ular l’exèrcit per tal 

de  fer-lo més  op eratiu. Alguns  militars es  van re vo ltar. Les mesures per millo rar l’educ ació també va n 

se r molt imp ortants  així co m l es condicio ns de tre ball dels  obre rs. Una altra p ropost a del gove rn va 

se r la  d’aprovar estatus  d’auto nomia. Però  les dive rgències de la  co alició rep ublicana socialista va n 

fe r que  el projecte  refo rmista  no es c onsolidés.  L’estanc ament de l’economia espanyola i la  fal ta de 

re cursos eco nòmics de  l’estat així c om l’ac titud contra ria de  la CNT van dificultar el projecte.  El 

no vemb re de  1933 es va n cele brar eleccio ns legislatives i van guanyar els partits de d retes ja que les 

fo rces d’esquerra estave n dividid es i els anarquistes  pot encia ve n l’abs en tis me . Es p roduïren 

en frontamen ts a  moltes ciutats  d’Esp anya.  Aquest g overn conse rvador va  dero gar t otes  les re formes 

an teriors . A Ca tal unya e n can vi el go ve rn de l a Generali tat de Llu ís Companys aplicà u na política 

d’es que rres. El 5 d’octu bre d el 193 4 va  haver u na vag a general i e l 5 d’octub re Lluís Companys va 

proclamar l’Esta t Català dins de la Repúblic a. Davan t de les vagues dels  min ers  d’Astúries  i de les 

re vo ltes  es va desencadena r una  inte nsa repressió  i molts dirige nts i o brers d’esquerres van se r 

empresonats i  a Catalunya  es va  suspend re l’Es tatut d’Autonomi a. 

El 16 de febrer de 193 6 es va n convocar eleccio ns generals, les forces p rogressis tes es va n 

prese nta r unides en el Front Popular. La  dreta es va presentar amb el Bloc  Nacional però el Front 

Popular va guanyar les elecci ons sobret ot a l es grans c iutats , àrees industrials i zones latif undis tes 

d’Andalusi a i Extremadura. El no u g overn reactivà la reforma agrària . 

En aqu est període  l’economi a espanyola estava  afectad a p er les repe rcuss ions de l a crisi econòmica 

del 29 i  de  la poca inversió  empresarial així com de  la  fi de les  grans  obres públiques. 

A s ant Cugat el 1933  no h i ha via cap repres en tant  de la Lliga  Catalan a. El 1930 va néi xe r un partit 

qu e es deia “Nosaltres Sols” i el 1931 la  Lliga De mocrà tic a de  Catalunya  i el 1934 el Pa rtit d’Acció 

Popular Catalana, que era  de dretes.  Quan a  les esq uerres hi h avia e l Cen tre Republicà Fede ral que 

en  els an ys  de la dictadura van se r la principal força  d’oposició. Ni el PSUC ni  el PSC tenien 

presè ncia a Sant Cugat.  

Van  ser anys de  gran tensió  social, vag ues, con flictes i situacio ns greus  e n el camp (allau de 

de ma ndes rab assa ires d e revisió de contractes) pagesos detinguts  i manifestacions . Alguns  dels 

sind icats  s’adherien a la  CNT, però el  secto r fe ixista començava a ag afa r força.   

Billet on consta el canvi  de nom de Sant Cugat per Pins del Vallès en època republicana 
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Qua n Lluís  Co mp anys va declara r l’esta t ca talà dins  de la  repú blica fed eral  es pan yo la provoca  una 

impo rtan t repressió . L’alc alde i algu ns regidors va n se r deting uts  i alguns locals dels pa rtits polítics 

ta ncats .  

A Sa nt Cugat el  1935  es va  constituir un nou  ajuntame nt format pe r in dep enden ts o  candidats de la 

dreta, pe rò el  18  d e febrer de 19 36,  un  dia desprès del trio mf del Fron t d ’Es que rres  es rep osà 

l’ajunta ment d’esquerres. 

 
 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT LA GUERRA CI VIL ESPANYOLA(1936 -1939)  

 

El 17 d e J uli ol d e 1 936  es  va  prod uir un alça ment militar. L’exèrc it d’Àfrica que era el més  organit za t 

era la  peça clau del  cop. El general Franco es posà al capdavan t de  les fo rces suble va des  a Ca nà ries 

i a rreu del pa ís es p rod ueixen aixecame nts. El  cop  va fracassar a les grans  ciutats. Els obrers es va n 

arma r i el poder públic es va veure  desbord at. L’exèrc it de la Re pública era fluix, d esorganitza t i 

se mpre va  te nir problemes d’armament. Les ofensives sempre van se r de  l’exèrcit dels rebels. 

L’exèrcit de Franco sempre va ser superior a  l’e xè rcit  d e la República. El p reside nt Compa nys va 

convocar els anarq uistes de l a CNT per c rear el Comitè Central de milícies a ntifeixistes per t al de 

re sta bli r l’ordre  als carre rs i es van cre ar c olu mnes  de  milicians . 

 

Companys inagurà el 
primer camp d’instrucci ó 
a Catalunya,  a Sant 
Cugat , tot i que el poble 
mai va ser bombardejat 
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Els treb allad ors  van  haver d’assumir e l co ntrol de mol tes  empres es  ja que els pro pietaris o havien 

fu git o ha vien es tat assassin ats. La Generalitat va promulgar el decre t de col·lectivitzacions. Els 

mili tars  i nsurrectes van  troba r suport a les  fo rces de la  Guà rdia  Ci vil , a u na pa rt de l’e xè rcit , a 

l’es glésia, i als g rans p ropietaris  de terres i  de l’alta burgesia  indus trial i  financera  així com les classes 

mitjanes a gràries i urbanes . Mentre que una part d e l’exèrcit, obre rs, petits  camperols, jorn ale rs i pa rt 

de  la  petita  i mitjana burgesia van  rec olzar a la  República. Alemanya i Itàlia van donar suport a Fra nco 

co m a règims feixi stes i  la  URSS va dona r su port a la República.   

Els primers mobilitzats de San t Cugat van ser voluntaris del POUM i  d e la  CNT i d’alg uns me mb res 

d’es que rra republicana. Des de Sant  Cug at no es  va organitzar cap b ata lló  propi sinó que els 

volu nta ris van  anar a les casernes de Ba rcelona. Les prime res q uintes  que  van ser cridades va n 

suposa r uns 5 0 mossos des tinats  al f ront  d’Aragó  i Centre,  més end avant so rtirien 200 santc ugatencs 

més.  L’últi ma  lle va  cridada va ser la de  19 42 coneguda  co m la  del Bi beró . La not ícia de  l’aixecament 

mili tar ocasionà  un sa queig del Monesti r, esglésies i ermites i   assassina ts. Es formà t ambé un comitè 

de  milícies  antifeixistes. El consist ori de l’ajuntament estava  forma t per obre rs, paletes , rajolers i 

ra bassaires.  

L’ajunta ment h avia de ges tionar u na sit uació  mo lts  co mplicada: problemes  d’hisenda, atur,  procés de 

re vo lució i l’arr ibada de milers  de  refugiats . Sant Cu gat arribà als 12000 habitan ts. Això creà 

probl emes d’abasta men t de pa, oli i carn de porc.  

Els republicans s’organ itzare n i fo rma ren  un govern  de concen tració  presidit per L argo Caballe ro fins 

el  maig de 1937. Els republicans es dividiren en dos : per u na banda ERC, socialist es i  comunis tes 

qu e estaven  dirigits per Negrín  i un al tre grup format per la  CNT i el POUM (grups més  radicals ). 

Sorgeixe n desavin ènces, La rgo  Caballero dimiteix i Neg rín puja  al p ode r. Aquest  fet (Fe ts d e Maig ) 

supose n una pujada de co munistes i  una baixa da d’anarq uis tes. Neg rín e ra pa rtidari de c ontinu ar la 

gu erra  i espera r l’inici de la I I.G.M i així unir-s e a  l’eèrcit aliat. 

En la guerra p erde ren la vida 68 veïns. El presiden t Juan Negrín s’allo tjà en una c asa  del municipi i el 

30  de  se tembre  de 1938 les Co rts Espanyoles f eren  una sessió  a Sa nt Cu gat,  la q ual es va convert ir 

desp rés en  la caserna de les  tro pes del coman dan t Enriqu e L íste r.  
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 Al ca mp  els rabassaires s’a pod eraren de tota la col lita i d eixaren d e p aga r les re ndes als  pro pietaris i 

els jo rnalers feren seves l es g rans pro pietats on treballa ven. En la indústria i el comerç es  crearen 

co mitès de  co ntro l i es c ol·lectivitza ren a lgunes empreses. També es munici palitzare n els h abitat ges 

deshabitats o propiet at de faccios os o fugitius . L’ abril de 1939 va acab ar la Guerra  Civil d’Esp an ya  i 

l’exèrcit repub licà, el gove rn de la Gene ralitat , el Govern  de la Repú blica  i el Govern del  país basc 

inicien l’e xili. Come nça rà una època de repressió. Tot s’acabà quan el Cos  de Navarra del general 

Solxaga e ntrà  a  Sa nt Cug at. El mat eix dia les  tropes fra nquis tes es di rigiren a Barcelona. Es  va n 

supri mi r tots els partits polítics i sindicats i el nombre de  judic is, p resos  polítics  i sentènc ies de  mo rt 

fo u molt al t. 

El  1936 trobem que la famíli a Clemany Cle ri s viuen al carrer S t.  Bartomeu. En aquell momen t el 

Josep Alemany Cle ri s te nia 2 fills. També vivien a la  mateixa casa dos pe rso nes de  la se va  família: 

la  seva n éta i el seu  gendre.  45 

 

ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT EL FRANQUIS M E (19 39-1975) 

 

Aquest mateix any va co menç ar la  Segona  Guerra  Mund ial, gue rra entre  Alemanya sota el poder del 

na zisme i els  al tres  pa ïsos d emocrà tics. El govern f ranquista p rocla mar la neutrali tat d’Espan ya si  ve 

te nia  simpatia per les  po tènci es de l’Eix, Ale ma nya i  Ità lia . Espan ya  submin istraria mine rals a 

                                                 
45

 Veure Materi al  Complementari  39. Arx iu Naci onal de Catalunya. 

Reunió de les corts republicanes al Mone stir de Sant Cugat al 1938 
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Alemanya. Un  considerable nombre  de refu giats  espanyols  va n i ngressar a  la  resis tència  francesa pe r 

lluit ar cont ra el feixisme . 

Un cop  acabada  la Guerra  Civil Franc o consolidà i a ugmen tà el seu  pod er. A Espanya el dict ado r era 

an omenat Caudillo . Aqu es t règim es  carac teri tza rà per l’exis tència  d’ un sol partit: la Falange 

Espanyola Tradici onalista y de las JONS, un únic sindica t i una associació  encarregada d’enqu adra r 

to t el  joven t des d els 7 anys (Frente de  Jo ve ntu des) així com un  estricte control de l’economia  i de  la 

propagan da.  Franco controlaria el poder executi u i legis latiu. Va reb re el suport  inc ondic ional de 

l’es glésia catòlic a excepte al gun es personalitats de l’ església  basca i catalana. Tanmateix no estaria 

pe rmesa  l’oposició i es p ers eguí i re presalià to ts els  que foren  republ ica ns, co munistes, socialis tes, 

an arquistes o separatistes.  Es c alcula  que  ent re 1938-195 7 a Ca talunya hi  hagueren 3400 

exe cucio ns.  Es pe rseguiren totes les  ma nifest acions col·lectives de  la nació cat alana i  es va  prohibir 

l’ús  de la llengua a tot arreu (esco les, llibres, rètols ). Els nom dels mu nicipis f ou castellanitzat  i Sant 

Cug at d el Va llès p assar a  ser Sant Cucu fate . Molts pocs  catal ans es  va n in tegrar en les 

organitzacions f ala ngistes.  Els governad ors  civils  se mpre p rocedien d’altres regions  espa nyoles. 

Es va  p roduir u n augment  demogràfic importan t amb gra ns movimen ts migrato ris interiors cap a les 

ciutats més importan ts. L a postguerra va  implica r u n empitjorament de les con dicions d e vida de la 

po blació i sobretot pels  qu e ha vien simpatitzat a mb  els moviments re pub licans. Un dels s ímbols més 

evid ents de l es privacio ns va  se r el racion ament  d’ alime nts  i com que les racions e ren  molt escasses i 

insu ficients  s’adquirien al merc at negre  (es trap erlo ). Hi h avia d esnutrició, f am i malalties, restricci ons 

elèc triq ues i molts  espa nyols  van h aver d’adap tar-s e a  la es tricte mo ral nacional ca tòlica.  

Hi va  haver u na g ran  oposici ó a Catalunya  (Vaga de Tramvies  el 1951). A l’e xi li hi havia una oposició 

molt important.  Sempre  hi va  hagueren p res idents de  la Generali tat:  Compan ys, Irl a i Josep 

Tarradell es; i l’oposició a l’interio r va s er a  través de 3  partits: FNC, MSC i  CC (Cris t Catalunya). 

Cap  als anys 60 un grup de tec nòcrates,  professionals  i prepara ts, proceden ts de l’ Op us  Dei, 

co menç à a teni r càrrecs de responsabilita t econò mica,  vo lien la rest auració monàrquica  però  sense 

de mocràci a. Posen fi  a l’ autarquia econò mica.  La ureà Lopez Rodó  impulsa  els Plans d’ Estabilització.  

A mesu ra qu e Franc o envellia  els pa rtits  d’oposició , fins aleshores cla ndestins  aug me nta va  la se va 

organització i presència al carrer. Entre 19 60  i 1973 l’economia  espanyola  re gistra  un  nivell de 

creixemen t molt alt que acabaria amb una  llarga c risi. 

A Sa nt Cugat en ac aba r la  Guerra moltes famílies no tenien ca p fo nt d’ingrés: 300  famílies 

santcug atenques van ser a teses  pe r la ben eficè ncia. La primera jun ta g estora del ajunta ment, un cop 

acabada la  Guerra , va venir dict ada  pel g overna dor ci vil , les auto ritats  milita rs de la f alange espanyola 

no més prenie n d ecisions administ rative s i es tornen a can vi ar el n om dels c arrers. La situació 

econòmica del poble en a quell  mo ment era molt precà ria.  
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Ràp ida ment es  va org anitzar a Sant Cugat  la CNS (Sindicat vertical franquista) que  ag rupa va 

tre balladors i empresaris  ind ustria ls, sindicats a grícol es i organi tza cions de p ropietaris. Ta mbé es va 

fe r cà rrec  del Si ndica t Agríco la, i p assà a ser p ropietari d e les  se ves màq uines  i anima ls.   

 
Els gra ns propieta ris  van  reclamar les parts  q ue els  seus rabassaires no  havien  pagat entre 1931 -

19 38  i així van d esp ullar el celler d e tota la p rod ucció  de vi  dels socis. El celler es va  converti r en una 

fo nt d e corru pció i  confl ictes.  El 193 9 s’instal·laren  3 compa nyies  amb un total de  300 ho mes a  càrrec 

d’un co ma nda nt. Però si va n estar pocs mesos. La situació reli giosa  es va  co menç a a  normalitzar i  es 

creà el movimen t Acció Catòlica .  
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Però les tens ions entre  l’ajuntament i el monestir van  ser f ortes en  molts moments . Mossè n Rie ra no 

most rava massa si mpati a pels falangistes malgrat que totes d ues  bandes estaven dins  del mateix 

projecte po lític. 

Des dels dife rents camps de pres one rs es dema naren info rmes de conduc ta política aba ns de 

prendre alguna decisió. En  aques ts info rmes es feia constar la militànc ia p olítica i sin dical aba ns del 

18  de  Juliol i dura nt la Gue rra; l’ac tuació d e l’ajunta ment va ser dura ja que classifica va  la majoria de 

les persones d e desa fectes. Els veïns afus ellats desp rès  de la Gue rra van  ser 5  però  d’empreson ats 

van  ser mo lts . 

Van ha ver rep resàli es econòmiques i mo rals. Es van d epu rar les  bibliote ques i arxius i va n 

desaparèixer to ts els cartells escrits en ca talà. Alguns exiliats van estar als  camps  de concentració 

Nazis  i  d’altres fugiren a Mèxic, eren uns 80.  Alguns van tornar als any 50 i 60.  L’an y 1940 es 

constat a q ue Sant Cuga t h a pe rdu t 20 0 habitan ts respec te el 193 6. 

El franquis me  a  Sant Cugat va suposar u na repressió política , cívic a, econòmica i lingü ística : t res 

af usellaments, 70 p resos , exiliats, depuracions  ent re els  mestres i entre els empleats municipals     

San t Cugat t é e n aquell moment 6000 habitants pe rò 300 famílies havie n d e viure de  la beneficè ncia i 

to ts est aven sot mesos a les c artilles de raciona ment, pe r pal·liar la falta d’aliments.  

 

Carnet  d’Acció Catòlica del meu avi Conrat 
Cleris Fàbregas. 

Celler cooperat iu al s anys 40 
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46 

Si en principi e ra mensual desprès va passar a t rimes tral però  no més cob ria el 30% dels produc tes de 

consum habitual, exce pte  el pa; pe rò no se mpre es p odien co mprar els produc tes raciona ts. Es 

constat à que Sa nt Cugat funcionava tan mal ament que  molts  veïns sol·liciten  la  bai xa  de Sant Cugat 

pe r donar-se d’alta a Ba rcelon a on funci ona va  més bé . Les fàbriques de Sant Cugat comença ren a 

ob rir de nou al 194 0 si bé només es treba lla va 3  dies per manca de  mat èries pri meres . El cli ma 

re pressiu i mpedia als  treb alladors la més mínima  protes ta.  

                                                 
46

 Veure Materi al  Complementari  40: Arx iu personal 

La be sàvia Tere sa Fàbregas, en aquest  temps tan difícil s tenia un 
tros de parada al mercat per ve ndre les gallines que criava a 
casa. L’àvia  explica que anava a me rcat a B arcelona a vendre,  
doncs a ciutat es passava  més gana. Per ai xò necessitava el  
“salvoconduct o” per moures’ s amb facil itat.  
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Comencen els anys de  l’estrape rlo.  Com a cons eqüència  s’ap uge n els p reus del productes. Aquesta 

situació de co rrupció  i  especulació  es va  produ ir per l’inte nt del t otalita ris me  fra nquis ta de vole r 

controlar tota l a producc ió.  

El febrer de  1 939  l’Audi toria de  Guerra de l’exèrcit d’ocupació  nomena una junta ges tora en 

substituc ió de l’a jun tament, que recupe ra els  an tics n oms dels carre rs i e n p osa  de  nous en 

conson ància  a mb  el nou règi m. Es  va n crear dues delegacions d e la falan ge  e spanyola  que  serà 

l’encarrega da d’organitzar l’activitat social i  cu ltu ral: organitzaci ons ju venils,  seccions femen ines.. . 

Sala de festes situada al s jardins del Monestir. 

Carnet de treballador de la fàbrica textil 
d’aprest os on l’avi Conrat t reballava ja al 1949. 

L’ avi Conrat es va de di car primer a la pagesia, i quan va obri r la fàbrica t extil, va canviar de feina. A  la 
cartilla mi litar també he vist com de s del 1947 en què va acabar el servei fins el 1966 va haver d’ anar a  
signar cada any perquè estava de rese rva. Un any que no ho va fer va ser multat, i així consta. 
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Paral·lela ment es va org anitzar la d elegació local  del sindicat  nacional sindicalista. Pe rò els s ectors 

catòlics comencen a  to par amb les  au tori tats fala ngistes per la defensa del monesti r: el 1940 

aconse gui ren ende rroc ar la sala de fes tes d el pa rc i el 19 41  van crear el p atro nat del mo nesti r, 

organitzaren  sa rdan es i es c omença a  f er propag anda en  català . En la  crònica (GUIA) parroquial  i 

mensual del 19 49 j a s’introduïa n otícies d e ca ràc ter local, històriq ues i c ulturals. També i nformave n 

del conjunt d’activita ts efectuades al casal pa rroquial.  

 

 

El 1 949 la  socie tat coral la Unió  sa ntcugatenca va  recupe rar els s eus bé ns i va organi tzar un  se guit 

de  seccions . L’ab ril de 1944 un grup  d e joves excursi onistes fundaren una delegac ió del club 

munt anyès  ba rcelon ès.   

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’any 1947 el Grup de j oves de la P arròquia celebrava el diumenge de rams 
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L’any 1955 va  mo ri r la  Te re sa Fàbrega s Ca sals, la meva  besàvia.  La meva à via no la va a rribar a 

conèixe r.47 

L’any 1957 Co nrad Cleris Fàbregas e s va casar amb Carme Colleldemon t Oli va  després d ’ha ve r- se  

conegu t en un a excursi ó que e l meu avi va fer a San t Feliu de  Pallerols, poble de la meva  àvia.48 

San t Cugat malgrat el seu  escàs atractiu laboral rebé molts immigrants  per la seva  p roximitat  a mb 

Barcelon a. Entre 1960 i 1975  la poblaci ó va  créixe r un 162%: va passar 1112 7 ha bitants a 29156 

ha bitants. EL  197 5 el 63% dels s antcugatencs ha vien nascut a Catalunya, un 15% a Andalusi a, un 

4. 5% a Múrcia, un  3% a Aragó i u n altre 3 % a Extrema dura . Són  els an ys  dels blocs d e pisos de la 

ra mb la del Celler i de  la ca rretera Cerdan yo la. 

L’any 1 962 s’efectu a la  millo r colli ta d e raï m i s’ ins tal·là  a la poblaci ó l’empresa Condiesel,  del  secto r 

del automòbil. A part d’a questes in dústries s’instal·len altres.  La majoria són empreses pet ites i 

mitjanes. 

La  lluita antifranquista va ser molt forta. Dos fe ts van provocar l’oposició de Catalun ya . El 1959 

ap areixen unes declaracions  a la Vangua rdia  en co ntra les  mises e n ca talà. També el 1960 “Fets de 

Palau” se celebra un  homen atg e a Joan Marag all . El públic aca ba can tan t el can t de  la senyera, no 

fa n c as a  la polícia i li suposa 7  anys de p resó pe r Jo rdi Pujol. L’oposició a  Franco  és  pe r una banda 

CCOO, el PSUC i  l’esglèsia.  EL 1 963  l’abat de Montserrat  fa unes declaracions  con tra el franquis me 

al  diari “L e Mon de” i al 1966, més de  100 capa llans  baixen p er Vi a Laietana i es manifeste n contra la 

in terven ció cultura l “La Cap utxinada ”. També hi h a una  oposició estudia ntil. Un grup  d’estudia nts 

crearen el SDEUB que tenia el suport de  l’esglèsia . Aquests es reuniexen  en  cland es tin itat. La  reu nió 

més important va s er “Els Caputxins de Sarrià ” Es ta nquen  400  persones : es tudian ts,  intel·lectua ls i 

professors. Aqu est fet provoca una gran  repressió de la  po licia. També hi  ha una  op osició cultural. Es 

crea al 19 61 Omnium Cultural. Es  publiq uen  revistes  co m Serra d’Or i Cavall Fo rt. Apa reix la  No va 

Cançó,  un  conjunt de joves ca ntan ts i auto rs q ue van  fer possible un a c ançó moderna en català, a mb 

ai re reivindica tiu. El 1971 es crea l’ Assamblea de  Catalunya , pla tafo rma  uni taria d’oposició 

catalanis ta. 45 entitats que funcionen sota el  lema de “Llibert ad Amnistia i Es tatut d’Automomia”. 

Al 1963 en Conrad Cleris, el meu avi, ja ten ia tre s fil les, la meva mare havia na sc ut el 18 de 

de sembre de  1960 . L’avi treba llava  a la  fà brica  tèxtil d ’ap resto s. Segu ien vi vi nt al c/  Sant Medí  

a la ma te ixa  casa, p erò que ara era de propie ta t.49 

                                                 
47 Veure Materi al  Complementari  44, 45,  46: Arxiu  familiar. 
48

 Veure Materi al  Complementari  51: Fotografi a de casament i do cument en  que el rector de Sant Cugat respon a 
la solicitud d’in formes d’en Conrad Cleris sol icitat pel rector d e Sant Feliu  de Pallerols.  
49

 Arxiu famil iar i veu re Materi al Complementari 52.  
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Al 1 97 5 només 14 empreses superen els 5 0 treballadors. Moltes se si tue n en  el p rime r municipi de 

San t Cug at, el de Can Ma gí. El  sector me tal·lúrgic supera per p rimera vegada el secto r del tèxtil i el 

de  la co nstrucció rep una forta empe nta  a causa  del c reixemen t urb à.  

L’agricultu ra va a la bai xa . Només es  con rea  el 24% de l te rme   i es produeixen ce reals de sec à, blat, 

ordi, civad a, b lat de moro , patates i  mo ngetes i també ra ïm. Es substitueix l’activitat de l’ag ricult ura a 

la  d e la indústria i per això l a vinya anirà min vant c om la resta de productes agrícoles. El celle r 

cooperatiu es veurà obligat a  viu re lliga t a la Hermandad de L abradores y Ganad eros malgrat se r 

ba tejat e l 1946 coma Coo pera tiva Vi tivinícola de Sant Cuga t del Vallès . A principis dels  anys 70 va 

deixar d e funcionar com a tal . 

L’any 1973 morí Jo sep Cleris Civil, el meu  besavi.50 

Com a c onclusi ó San t Cugat deixa de  ser agrícola, viu u na  ind ustrialització  moderada i conso lida la 

se va fu nció residencial.  El pla general metropo lità de  1976 va  reforça r aquesta realita t. 

L’ubicació d’una pa rt de la Universi tat a utò noma d e Barcelona als Claus tres de l Monesti r i a l a casa 

de  Cultura  va  an imar la vida in tel·lectual i s ocial dels anys 70.  

A p artir  del 19 75 hi ha un  gran moviment  associacionista a Sant  Cuga t i és elegit el p rimer alcalde de 

la  de mocràcia, Àn gel Cas as. 

Però la c risi econòmica de 19 75  farà  tanca r moltes empreses  a Catalunya  i ta mb é a San t Cug at. 

 

                                                 
50

 Veure Materi al  Complementari  47: Arx iu parroquial de S ant Cug at  

El besavi Josep amb la mare (1ª) i les tietes 
davant de les Franciscanes. 
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ESPANYA, CATALUNYA I SANT CUGAT DURANT LA TRANSI CIÓ  I  DEMOCRÀCIA (1975 -fins a 

l’a ctualita t)  

 

El 1975 s’acab a el franquisme, s’obria un pe ríode d e gran ince rtesa que ac abà  amb l a de mocràci a el 

19 77  i en  la proclamació d’una constitució del 1978. Catalun ya  tingué  ap rovat el seu estat 

d’autonomia el 1 979 . 

Amb el  rei J oan  Ca rles I s’instaura  la de mocràcia  i comença la  refo rma  p olítica. Es  leg alitzaren els 

pa rtits polí tics i es  co nvoca ren  eleccio ns el 15 de J un y d e 1977.  El p arti t gu anya dor va ser UCD en el 

qu al hi ha via  homes proced ents de l fran quisme i altres que havien es tat  oposito rs.  Es cons tituïren 

un es  noves Corts i  es redac tà una nova co nstitució la del 1978 a mb el consens de  tots els partits 

polítics i en la q ual els 3 poders quedaven sep arats i el rei quedava com a cap  d’un Estat  de mocràtic. 

El 1979 es convocaren  les primeres eleccio ns  municipals  e n les que el PSOE comença va  a tenir 

re ssò.  

S’aprova ren els primers est atus d’Auton omia. El 1981 h i h ag ué un  intent de cop d’Estat  q ue no 

tri omfà i a  les eleccio ns del 198 2 el PSOE va  començar a  governar Espanya. Per a ltra banda a les 

eleccions de 1996 va guanyar el Partit Pop ula r que esta ria al pod er 2  candida tures. 

En  aque st ambien t democ rà tic vaig n éixer jo, Mariona González Cleris, e l 18 d’octu bre de 1991. 

Document de tancame nt de l’empresa textil on treballava l’avi Conrad 
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CONCLUSIONS 

 

1. - Històriques i familiars 

Per poder elabo rar aquest  treball m’ha cal gut fer di ve rsos resums  tant de la h istòria  de Tàrrega com 

de  la de San t Cug at.  

Qua n a  Tàrre ga hem pogut de duir que  era  una  vila agrícol a en c reixement, començave n a tenir 

impo rtànci a els co merços i tenia una incipient indúst ria d’espart i teixits de lli. Políticament ta n aviat 

estava en un  bàndol com e n un altre  i pe r això esta va  contín uamen t pression ada  pels exèrcits dels 

dos bàndols. Tàrrega  estava si tuada en  una  cruïlla  de camins cap  a Ll eida i Madrid i pe r això era 

contínua la d emanda d e s oldats , al lotjament , menja r i impostos  e xt raordinaris que  deixaven la  ciutat 

molt debilitad a. Tingueren el problema d’abastament d’aigua du rant molt de temps que  afectà a  tot a la 

po blació. Per tant aquestes c ondicions van fe r que Tà rrega no pros perés com h o podia  haver fe t. 

Després d e di ve rses disp utes a mb Verdú  Tàrrega va  con tinuar tenint el mercat del te rrito ri fe t que la 

va f er prosperar.  

Des  de  un  pun t de  vista  familiar he troba t les 5  generacions de  Cleries co m a  avant passa ts meus i la 

majo ria van s er pagesos  exceptuant d’un qu e va  ser come rciant. El mo tiu que va porta r a Josep 

Cle ries Llovera a emigra r cap a Sant Cug at fou po der troba r unes millors condici ons de  vid a c om a 

jo rnaler ja que  com els preus  e n la  zo na de Tàrre ga osc il·laven p er ma nca d’ un mercat in teg rat la 
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fe ina com a jornale r es veia  més afectada, en ca nvi a la zona d e Barc elo na  els preus e ren  més 

estables ja q ue existia el comerç marítim.  

Qua n a Sa nt Cu gat  hem pogut deduir que  també era u na vila situ ada  en una cruïlla  de  ca mins entre 

Barcelon a i Terrass a i la seva principal activitat e ra ag rícola, la vinya i en segon lloc els cereals. 

Aquesta acti vi tat va tenir un p unt feble a mb la fil·loxera, que deuria p orta r a la  família Cle ries que hi 

ha via en aquell moment a la  roina. Quasi to t el poble  dep en ia d e l’ag ricultu ra c om la meva  família: hi 

ha via pocs propieta ris i la  ma joria e ren arrendataris o jorn ale rs, fins a  l’è poca en q uè es va n construir 

indústri es a San t Cug at i  el meu  avi Con rad va  deixa r de ser p agès i es  va de dicar a  ser obrer d’una 

fa brica. 

San t Cugat e ra una  vila que va  an ar c reixe nt a l voltant de la plaça Pere Sant . La  gra n e xp ansió es  va 

produir als anys 5 0 q uan  els estiuej ants de Barcelona  es van construir tot de  cases i van començar a 

arribar immigran ts d’a rreu  d’Esp anya per la p roximitat  de San t Cug at a  Barcel ona .  

A Sant Cu gat trob em 5 g ene racions de Cleries-Cleris. Tots  ells van  viure en alg un mo men t de  la se va 

vida  en  el nucli an tic  del poble. 

San t Cugat ha  estat un  poble  on s’han reflectit  els  dife ren ts canvis dels  dife rents rè gims polítics de 

Cat alunya i Esp anya.  Com per exemple  a la Repúb lica es van c anvia r els noms dels dife rents carre rs. 

 

2. - Proc és de  recerc a en un arxi u. 

Un a rxi u est à est ructura t d’u na  man era d eterminada  depenen del tipus  d’arxius que gu ardi. En un 

arxi u parro quial  com el d e Sant Cugat i el de Tà rrega es tà estructu rat amb d iferents llibres s ego ns 

ba ptismes, matrimo nis i defuncions come nçant des  del llib re més antic.  

Qua n int entes ref er l’arbre  g en ealògic de  la teva fa mília h as de partir per la  primera  persona que 

coneixes  i anar buscant en els  dif erents lli bres , trobant els pares i els a vis, c on firmant-ho i co ntinua r 

tirant  cap avall. Una bona manera  d’apu nta r les dades és f er-ho per divisions  de  dos  pe rsones (pare i 

mare ), i ai xí p er cada  generació . Per calcular el tot al d e perso nes qu e haurien d’haver el cap  de “x ” 

ge ne racions s’h a d’el evar c ada  generació a  la  2 des del p rincipi.  

En el cas  de  Sant  Cuga t e ls índexs anaven junts a mb  cada llibre en u na carpeta  nu me rada . En canvi 

a Tàrre ga un capell a ha via d ecidit  fer un índe x general amb totes les dad es pert anyen ts a  cada tip us. 

D’a quest a ma nera  podies veu re ràpida me nt fins a quin  a ny hi havia a va ntp assats de Cleries a la 

ciutat. Trobe m q ue el sistema d’obse rva ció dels  arxius pa rroquials  dels dos  pobles és molt  diferen t ja 

qu e a Tàrre ga podíe m disposa r lliu rament  d els a rxius i el rect or de la parròq uia va confia r a mb 

nosaltres. A Sant Cuga t l’arxiver p arroq uial ens obliga va  a qu e n omés podíem veure  una caixa e n un 

mateix mome nt i an ar-la retornant a c anvi d’un altre que  volíe m veu re. 

Una  alt re mane ra de co nsult ar els a rxius es com fan al A.N.C i a l’Arxiu Coma rcal de  l’Urgell en  què 

estan t ots  els fons agru pats en un  dossie r q ue t’ensenya tot el qu e disposa l’ Arxiu. Segons  la 

grandària  de l’Arxiu  podem trob ar més dossi ers  o menys. En l’A.N.C en  trob em 5 i en canvi a  l’Arxi u 

Comarc al de l’ Urgell momés n’hi h avia un. Tots els docu ments q ue jo vaig consult ar al A.N.C 

fo rma ve n pa rt d e l’Arxiu Mun icipal de San t Cug at però  un a pa rt esta ve n al A.N.C. ja que a l es oficin es 

de  Sant Cugat no hi havia molt lloc i els d ocu ments  necessiten un tractament que  allà no tin drie n. 
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A l’A.N.C com he dit anteriorment, vaig  haver de c onsultar els  arxius a través del Servei didàctic. Un 

cop s abies  quines caps es  ana ves a consultar t e les portaven  de 3 e n tres. L es h avia d e revisar de 

mane ra molt  cuidadosa  ja que  tot ere n documents  molt antics  i e ren  les úniques còpies que  tenim pe r 

po de r conse rvar la h istòria  antiga  de Sa nt Cugat. Co me nçaves p er mirar les diferents carpetes  que 

tro baves dins de cada c apsa. Algunes  ve gades em trob ava qu e els documents q ue c onsultava no 

en tenia la lle tra i ha vi a de demanar aj uda  per po der des xi frar el que posava . També, poques ve gad es, 

pe rò algu na hi havia documen ts re pe tits  i algun d’aq uests  no  era ve rdader, sin ó un  simp le esborra ny. 

Si vo lia q ue em fessin les retros d e l es i matges que consultava les havia de marc ar amb un pòstic i 

desp rés la  Pila r Reverte  me les enviava a  qu e me les  reproduïssin . Moltes ve gades es va n tro bar que 

els documents ven ien  cosits ent re ells, l a feina era doble i el temps  es duplica va .  

A l’Arxiu Comarcal de Tà rrega el funcio na men t és  di ferent. Els arxi ve rs et d ona ve n més llibertat pe r 

consul tar els  diferents  documents.   

 

3. - Arbre  genealògic  i quadre amb les referències dels llib res  dels arxius d’on  procedei xe n. 

Amb aq uest treball he arriba t a la conclusió que e ls Cleris de  la  me va  branca va n c omença a vi ure a 

Cat alunya el  1684 més o me nys. M’h e tro bat amb al gunes  comp licac ions com per exemple a l’Arxi u 

pa rroquial de  Tà rrega. En els docu ments més antics l a lletra no és  molt entenedora i algunes parti des 

de  naixement i de matrimoni  es  contradeien si mires les dife ren ts g ene racions: avi-pre-fil l. Aquest fet 

m’ha sup osat una complic ació gran a l’ hora d’ordenar les gen eracions  d e Tàrre ga  i a quest dubte 

enca ra el tinc . Pel que fa a ls altres arxiu no m’h a estat molt  difícil a rrib ar a  en tend re-ho. 

L’arb re g ene alògic ha qued at d’aquesta mane ra: 
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 JORDI GONZÁ LEZ 
C OLOM    

 *  1958   = 1983    

      
MA RIONA 
GONZÁLEZ 
CLERIS 

 MAITE CLERIS 
C OLLE LLD EMONT 

 CON RA DO 
CLERIS 
FA BREGAS  JOSE CLER IS CIVIL JOSE CLERIES R OCABE RT 

* 1991 * 196 0    =1983 

*8  de Gener 
de1926  =1957 + 8 
de Novembre de 
1993 

* 12 de setembre de 
188 8  = 29 de maig 
de1 911  +1973 

*16 de Gener de1 85 0  =  26 de juny de 187 8   +  27 d'Octubre de 
1901 

        

      era viud o de Carmen Ribas a l 187 5 

  

CAR ME 
COLLELLDEMONT 
OLIVA  

TE RESA FA BREGAS 
CASALS FILOMENA CIVIL FA JOL 

        

      

      

      

JOSE CLER IES F RAN CISCO CLERIES SEDÓ 
JOSEP RAMON 
MARIA NO C LERIES 

JOSEPH 
CLERIES   JOSEP C LERIES CAR LOS C LERIS 

* 26 de maig de 1809 
+2 de juli ol d e 188 6 

* 14 d'Abril de 1764  = 12 de 
Gener de 1795  +5 d'A gost de 
1826  

* 21 de Setembre1735 
=  18 de Febrer de175 3 * 1705 = 1734 +      

          

          ISABE L  

CLARA ROCABERT MARIA  LLOBE RA 
TERE SA SE DÓ 
CLAR ISSÓ 

MARIAGNA 
TA RGA / ISABE L ISABE L    
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* A  la Pàg 128 ll ibre 3 he trobat el bateig de la seva fil la amb la qual cosa suposo que ja va venir  de Milà amb 
algun fi ll varó. Intueixo, pel que he llegit,  que era un militar. 
 

4. - Nexe a mb Pau Claris (President de l a Gen eralitat) 

 

Si bé en la h ipò tesi del meu treball volia trobar un nexe entre  la  figura  de Pau Claris i el meu cognom, 

ai xò  no  a estat possible. Sí q ue he compro va t qu e el c ogn om Cleris ha tingut algunes transformacio ns 

en  el  pas  de  la història, tal  c om queda  reflectit en  alguns documents. a qu est fet és el que e m va fer 

pe nsar q ue p otser t roba ria  un can vi  de lle tres  en  el cognom que em faria arri bar a Cla ris.  No h a estat 

ai xí , a més m’he quedat e n un  tall histò ric  de 40 anys, p otser si continués ind aga nt a rribaria a  algua 

al tra concl usió, però  el temps se m’ ha tirat  a s obre . Parlan t amb l’Assumpció  Cantalo ze lla, autora del 

llibre Corpus de  Sang, he  sabut qu e Pau  Claris nasqu é el 158 5 a Barcelona  i mo rí el 1 641  ( jo he 

arribat al 1684). Estu dià  dret a  Lle ida i tenia c osins  a  la Seu  d’Urgell. Va se r desti nat a  la di òcesi 

d’ Urgell l’any 1612. El 163 2 va ser esc ollit membre de la  Ge neralitat pe l braç eclesiàstic . Tenia un 

ge rmà anomena t Fra ncesc, ta mbé  ju ris ta, amb  qui vivia, i que  estava c asat amb la Victòria Peguera. 

Residien  tots junts  al  Pal au dels avan tpass ats a la Barcelon a més antiga , prop de  San t Just  i Pasto r. 

La  famíli a Claris formava pa rt de l a burges a administrativa barcel onina i te nia  un poder econòmic 

fo rça  ele va t. Tenia  fa mília a Berga. Abans de ser preside nt e ra visitador i  desemmascarà la  co rrupció 

d’alguns membres d e la Genera lita t i els feu j utjar 

 

 
 

 Ba ptismes Ca saments  Es casa a mb. .. Defuncions 

Marion a 
Gonzále z Cl eris  

*19 91 llibre _pag_ 

 
- - - 

Maite Cleris 
Collelldemont  

*19 60 llibre_pag__ =1983 
llib re_pag _ 

Jo rdi Gonzál ez 
Col om 

- 

Conrado Cleris 
Fabre gas 

*19 26 llibre 17s1 
p ag 228  

=1957 
llib re_pag _ 

Carme 
Collelldemont 
Oliva  

+ 1 993  

Jose Cleries Civil *18 88 llibre 14S1 
p ag 267  

=1911 llib re11s5 
p ag 259  

Teresa Fabregas 
Casals 

+ 1 973  

S
A

N
T

 C
U

G
A

T 

Jose Cleries 
Roca bert 

*18 50 llibre12s1 
p ag 18 

=1878 llib re11s5 
p àg 4 

Fi lomena Civil  
Fa iol  

+ 1 901 =  
nºregis tre. 13s6 pag  
30 

Jose Cleries 
(Llobera ) 

*18 09 llibre 11 pag 
2 05 - Cla ra Rocabert 

(Ce rdanyo la). 
+ 1 886  amb 78 
anys  

Francisco Cle ries 
i Ced ó 

*17 64 llibre 8 pag 
2 02 

=1795 llib re 3  
p ag 266  

Maria Llobera 
Cas telló 

+ 1 826  llibre  5 pàg 
55 

Josep Cleries  *17 35 llibre 6 pag 
1 03 

=1753 llib re 2  
p ag 108  

Theresa Cedó  
Cla rissó.  - 

Josep Cleries 
(pagès) 

*17 05 llibre 4 pàg 
1 41 

=1734 llib re 2  
p ag 6 

Mariagna 
Targa//Is abel 
jo ve r 

+ 1 776  llibre  3 pag 
173  

Josep Cleries (no  
queda clar s i s on 
ells) 

*16 84 
- 

Isabel Jover 
 - 

TÀ
R

R
E

G
A

 

Carlos Cle ries 
(Mi là)* 

- -  Isabel - 
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5. - Conclusions finals 

Un treba ll hist òric no  es p ot desenvolupar si no rec ull de tots  els documents antics  per part d’algun 

qu e ha  tingut la voluntat de conservar la  memòria escrit a d’un lloc. Incendis,  g uerres o qualsevol 

desastre ha malmès aques tes fonts  en molts  ll ocs. En  el meu c as no ha estat així, pe rò e n un  principi 

l’historiad or que em vaig troba r a l ’arxiu  pa rroquial  de  Sant  Cugat em va d ir que a ca usa d’un a g uerra 

molts dels docu ments  que hi havien a l’Arxiu  de  Tàrre ga s’havien cremat. Un cop vaig arribar a llà em 

vaig  ad ona r de  l’error d’aquest a afirmació. 

Cal  en moment actua l un a inversió pe r part de l’esglés ia p er digit alitzar tots els a rxius parro quials ja 

qu e si nó es pe rdrà una imp orta nt font  histò rica. També  pe r c ondicionar els llocs de c onsul ta i 

conservació d els llibres. Hem vist que a questa  feina c orrespo n més a  u na  vol untat perso nal  d’algú 

qu e a  un  pro jecte estudiat i sis tematitzat. (capellà de l a pa rròquia  de  Tàrrega de principis del segle XX 

o el responsable  de  Sant Cugat). 

Mol tes ve gades  m’he troba t qu e e ls noms de cada persona  els tro bava escrits d ’una manera diferent, 

ai xí  doncs en  la memòria  estan  escrits així. 

Aquest treball m’ha s ervit per poder fer-me una idea d e quina era la  vida que  tenia la meva  família en 

les d iferents èp oques  i  les pe núri es que  vivie n. Es pecialment al po ble  de Sa nt Cugat i a  Tàrre ga,  i 

més generalment Catalunya i Espanya. 

He a près  diferents c oncep tes  relaciona ts amb les anotacions qu e feien l es d iferents perso nes  que 

re dac taven  els assentaments. Com per e xe mp le a  Tà rrega  va ig trob ar un docu ment sob re l a propietat 

de  te rra que tenia u n dels  me us  parents e n q ue hi sortia com mesu raven en aquella època la terra i el 

voc abulari qu e u tilitzaven. 

M’h a ag rada t molt  realitzar el t reball i veu re co m ana va  pre nen t fo rma  a l es diferents  fas es 

d’elabo ració. No ha  estat un  treball pesat sinó al contrari sempre  he tingu t la mo tivació  d e seguir 

indagant. 

M’h an quedat mo ltes portes obe rtes: Arxius Notarials, regist res dels jutjats, revistes  i fins i tot 

continu ar la recerc a a Mi là. Una altra  opció  se ria a mb  els anys anar compl etan t to t l’arbre  ge nealògic 

amb totes les  branques . 
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1941 . 

De: Jo sé Fe rn ando  M ota M uño z 

Ed. Ab adia  de M o ntse rrat  2001 . 

15.  Hi storia  de Sa nt Cug at  

De: A. Ba rd abio , P.L. Artig ues , M .M iq uel, D .M iq uel , J.Cas as 

Ed. Cos setà nia 2 006 

16.   La Con fig uació d e la Hisend a Loc al Li beral , una  forma d’a pro xi mar-se a la f i de 

l’Antic Règim. Sa nt Cug at d el Vall ès. 1 808-18 74.  

 Tes is d ’en J ordi Cas as i Roca  

17.  Hi stòria . Batxille rat. Ed Te ide 

 

ARXIUS CONSULTATS 

 
� Arxiu parroq ui al de  Tàrreg a  

� Arxiu parroq ui al de  Sant Cug a t 

� Arxiu M unicipal  de Sa nt Cug at 

� Arxiu Nac iona l de Cat alunya 

� Arxiu Comarca l de l’U rg ell 

 
 
 
 
 
 


