
EVOLUCIÓ D'UN PATRIMONI NOBILIARI CATALA 
DURANT ELS SEGLES XVII 1 XVIII. 

EL PATRIMONI NOBILIARI DELS SENTMENAT 1 

per EVA SERRA 1 PUIG 

BIs treballs de Laurence Stone han posat en -evidencia l'oportunitat 
de dirigir la receroa a l'est'l.ldi de les classes socials d0lIll1nalllts de r antie 
regim; si més no eIs sens trebaUs' ha'Ill servit per subratllarr- la capaci
tat d"ada¡ptació d'aJqruesltes foroes sociaIs a tr'arvés de [es dilicrultats de 
la r,evOIlució anglesa, tot i :les dificui).tats nnanceres de ['aristocracia anglesa 
deIs segles 'XVI i XVII. És evident que, malgrat el treball ai:llat de J. H. 
Elliott, tl'estudi de ~a nobles a ca,ta:lana resta per fer. Certament, un estudi 
monogranc d'un exemple a'illat és totailment insuficient i només peTmet 
tina ,analisi deslcr~'P'tiVla ,amb tímides Igener.aMtzacions. FeTO [~oiportuni1!at 
dedisposar d'uns papers nns ara en un arxiu priva't eren un estímu¡ per 
a provar-ne ,les seves possibitlitats.1 bis 

LES SUCCESSIONS 

,La cristaHització d'un sistema successori Higat a un sol fill ha deter
minat la reproducció i consolidació deIs patrimonis nobiliaris en el curs 

1. La suposici6 que ds arxius patrimonials oferien una documentaci6 valuosa i poc 
utilitzada a Catalunya per als estuws economics i sociruls de l' Antic Regim, ens estimul1L 
Esteve Canales i a mi a fer recerques en aquest sentit. Una primera ordenaci6 de 1'Arxiu 
Sentmena,t (.A:S), dipositat a 1'Arxiu de la Corona d'Arag6 (AOA), ens coofirma' les pos
sibHitats d'aquest tipus de dooumentaci6" d'altra banda d'utilització no sempre f8:cil. 
Ens sembla que el temps eSmel"!;at en aquesta feina d'ordenaci6 mereixia un estuw 
a,proximatiu de l'evolluei6 dd patrimoni des del segle XVII al XIX, etapa de més riquesa 
documelll1:al de l'Arxiu. Aquest articie és, dones, fruit d'una recerea conjunta, i Esteve 
Canales ,té en preparaci6 i'estudi de l'evoluci6 del patrimoni deIs Sentmenat en el 
ours del regle XIX. Cad indicar que els patrimonis que engruixiren el de Sentmenat tenen 
documentaci6 independent, documentaci6 que només he tingut en compte en la mesura 
que entrawa en relaci6 amb el patrimoni Sentmenat. 

1 bis. Laurence STONE, The crisis af the Aristocracy 1558-1641, OxIford University 
Press, 1965; també Social mobility in England 1500-1700 "Past and Present" núm. 3J3 
(1966), pipo 16-:55; J. H. EiLLIOTT, "A provincial Aristocracy: the oatrulan ruling Class in 
the sixteenth and seventeenth centuries", Homenaie a Jaime Vicens Vives, Barcelona, 
1967, vol. n, pp. 1QJS.141. 

3. 
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de 1',Edat Mitjana. A Cata~unya Ja practica de la "millora directa" d'un 
fi11 fou d'ús freqüent a través d'un acte de donaci6 inter vivos connectat 
amb el dret matrimonial; la conseqüencia era la distribuci6 desigual del 
patrimoni entre els mIs. La "minora" era fruit d'una tendencia contra la 
successi6 igualitaria, per evitar l'atomitzaci6 de la propietat i per man
tenir la unitat patrimonia1.2 

,La practica d'abvorir un fill comporta també la necessitat de garantir 
la supervivencia deIs altres, regulada a través de la Ilegítima (Recogno
verunt proceres, 1283, Corts de Montblanc, 1333, i sobretot rMon96, 1585, 
on fou nxada en ~a 'quarta part del valor del patrimoni).3 De fet, del capí
tol 94 de les Corts de Mon96, que responia a~ desig de conservaci6 de les 
cases principals, procedeix la instituci6 de I'hereu.4 La nnalitat del capítoI 
queda hen clara en l'anunciat mateix: «zelant la conservatio de las 
casas principals, statuim y ordenam ab consentiment de la present cort, 
que ia :J.egíHma per a tots los fil~s i filIas, encara que sien major número 
de quatre, no sie sino la quarta part deIs bens del diffunt, de la successió 
del qual se tractara en respecte de las legitimas".15 

,La practica havia precedit la definitiva cristal·litzaci6 institucional. 
La família Sentmenat no fragmenta mai el nucli originari del patrimoní 
familiar, si bé no puc afirmar que el patrimoni, en un sentit més vast, no 
fos objecte de mobilitat. Els Sentmenat mm no repartiren les terres per
tanyents al terme de Sentmenat, pero sí que practicaren el repartiment 
entre els fiIls de les propietats Iliures, o, mi'llor dit, no Iligades al nucli 
del feu familiar. Clavero ~ ja assenyala que la propietat territorial feudal 
catalana assumia el regim vincular sense necessitat de fundaci6. Les pro
pietats que poslSe'ia Pere 1 de ISentrrnenat, 'que es coneÍX!en pel 5'00 testa-

2. S'egons Lalinde, sti bé no és molt aventurat de suposar que la "millora" es practica: 
freqüentment al segle x a Catalunya, en canvi es pot assegurar [a practica d'~uesta 
al segle XI sobre la base de ['usatge "iAuctoritate et Rogatu". Lalinde considera que la 
institucionalització de la praoctica d'aquesta respongué a la pressió de nobles i magnats 
i recaigué sobre héns irnmobles (usatge "oPossunt etiam"). La millora com a negoci 
ínter vivos se situa en condicions de transformar-se en el futur ''heretament'' en aa mesura 
que larecepci6 de -1'heretament familiar és ,la cons~qüen'Cia de .J'acoi6 de "millorar" 
ínter vivos; evidentment, e[ donant es reselWla l'usdefruit fins a la 'S'eva mort. L'heretament 
oonneota amb ~l dret matrimonirul o(constiotució "A foragitar fraUlS", de 'loes Corts de Per
pinya, de 1351), ientre els segles XV-XVI aquesta practica dóna Iloc a ft'estructura formal 
deIs crupítols matrimonials (Jesús LALINDE ABADIA, La problemática histórica del hereda
miento, 'a "AlHDE", XXJCI (1961), pp. 1915c2l3l3,. També, del mateix autor, Los pactos 
matrimoniales catalanes, a "AiHiDE", XXJXIiIIf (.19163), pp. l'33L2I66). 

3. Jesús LALINDE, op. cit., i també :BartooIomé CLAVERO, Mayorazgo. l'ropiedad feu
dal en Castilla. 1369-1836, Madrid, 19~4, p. 2J~5. 

4. José MORAGAS DE TAVERN, L'hereu. Estudio jurídico, iBarceaona, 18~8. Sobre l'ori
gen de h sucoessió indhridurul com a mesura per impedir el fraccionament de la pro
pietat, vegi's també Eduardo de HINOJOSA, El régimen señorial y la cuestión agraria en 
Cataluña, Madrid, 1'905, 'PP. ,158"1'67, i també iB'an:olomé OLAVERO, op. cit., pp. 2'80-28,1. 

5. Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capítol de cort 
XXIIlI de les corts per la SCY Maiestat de Rey don Philip nostro senyor celebradas 
en la vila de Monsó. Any MDLXXXV,Baroe'lona, 1!588 ,(Id. Cor~s de 1702 i reedició 
facsimilar pel CoHegi d'Advocats,Baroelona, 19009). 

6. CLAVERO, op. cit., p. 285. 
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menl: de 3 de man; de 1170,7 no són les mateixes -a excepdó del nucli 
que ,dona nom H la famllia- que les qrue ens arrihen al segle XVII. Els 
béns de que di:sposaven els Sentmenat el 1170 eren el dl,rrec de cast,la de 
Tortooa, runa heretJat a Xerta, ;un molí a l'Ebre 8 (donat pel oomte de Bar
oelona el 1148), el oastell de Senrtlrnenat, >el reu d~Arraona, €its moHns de 
Barbera, la quarta part del delme de Sanl: Andreu del Palomar, cases 
a Barcelona, el feu de Tiana, el delme de Ripollet, el mercat i d'altres 
senyories a Caldes de Montbui, el feu de Reixac, de Cal~da, el feu de 
CerdanyOila i de ipaJ.omar, el molí i horta de Castellar, propietats de Mont
eada, Mola, Vinyalls, cases de Bada~ona i ~a casa de Pedrós. 

Encara Pere IV de Sentmenat, a comenc;aments del segle XIV, fou 
hereu de Guillem de Ribas,9 avi de ~a seva muller Agnes, i, com a ta~, 
senyor del castell del Regomir, castell 'Lavit, casa de Puig-albar, castell 
Voltrera i drets de mercal: i taules de Barcellona. La manca de coinciden
cia entre el patrimoni medieval i el de redat moderna fa suposar trans
fertmcies i moviments en la propietat paraHelament amb el mantenimenl: 
de ~a integritat del nucli originario Quan comenc;o <l'estudi de ola familia, el 
vincle de Sentmenat ja ha estat institult: (capítols matrimonials de Jaume 
Miquel Roc de Sentmenat i Caterina d'Erill i d'Orcau, 14-IV-1534) 10 i, 
com es poI: veure, és anterior al capítol de les Corts de MonYÓ. 

A:l costat, donos, de la pau[,atina institlUcionailitzacióde l'hereues des
envoillU,patambé la creadó de 'Vi:ncles. Segons Clavero, la 'VÍncuJ.ació, pero, 
a Catalunya implicava una prohibició menys estricta d' alienar que b des
crita per al mayorazgo de Castella; deutes, drets legitimaris, permeten 
l'aJienació de béns 'VÍnculats quan mancaven diners i béns lliures.u 

Al costat delselements que contribulren a l' estabilitat deIs patrimo
nis caldria destacar d'altres elements de la societat feudal catalana que 
ajudaren no solament al manteniment de la integritat deIs patrimonis, 
sinó al procés de concentració de la renda feudal. Aquesta concentració 
era resultat, d'una banda, deIs enllac;os matrimonia~s entre oranques no
biliaries i, de l'altra, deIs estrans de la mort i la ruptura de la Hnia suc
cesoria masculina d'alguna de les branques, fet, aquest darrer, que ja ha 

7. AOA, AlS, '2.95, fol. 11, i també Annand de 'PLUVIA, "iLos Sentmenat. Una gran 
familia noble catalana", Mélanges offerts a Szabolcs de Vajay, IBraga, 1'9'71, p. 211. 

8. AOA, AS, 2.95, fol. 11. ISegons aquest manuscrit, Pere haNia acompanyat Gui· 
l1em lRamon de lMontcada a la conquesta de Tortosa 1(1114'81), i aquest el fe'l.l castla 
del castell de Tortosa. De la participació en [a conquesta li pervingué una heretat a 
Xerta i un moJi a l'Ebre, que hereta: el seu fill Arnau . .5egons Fluvia, op. cit., la branca 
tortosina deIs 'Sentmenat lS'extingí al regle XIV. 

9. ACA, A'S, '2.95, fo1s. 1'6-17. 
10. .k0A, ,AS, 2.95, foI.33-33v, i també Índexs Sentmenat, VO[. 17: Sucesión, 

dominio, iurisdicción y nobleza y privilegios de la casa Sentmenat, doc. 4>312. Una prava 
de l'intenls a mantenir el feu a mans de la familia fou el matrimoni d'Isabel lMaria de 
Sentmenat amb ,el seu cosí quart Galoeran Miquel de 'Sentmenat i Slaydl (9cVII-1400'), 
per tal que el feu no passés a una famili.a estmnya (FLUVIA, op. cit., p. 21G). 

ll. OLAV'ERO, op. cit., p. 2&3. 
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estat subratillat per ,Lawrence Stone en el seu estudi sobre l'aristocnlcia 
anglesa.12 

En efecte, el patrimoni deIs Sentmenat de 1824 és fruit de successÍves 
concentracions.13 

En primer lloc, els enlla90s matrimonial s han afavorit consecutives 
incorporacions: l'enUa9 Joan de Sentmenat - Maria de Perapertusa (17-II-
1615) permetia la incorporació del patrimoni rossellones deIs Blan-Dusay 
a la casa Sentmenat. L'enHag Francesc de Sentmenat - LEmerenciana de 
Torana (13-XII~1645) comportava la incorporació del patrimoni Toralla. 
L'enlla9 Francesc de Sentmenat - Maria Josefa de Clariana (10-XI-1754) 
reuneix els patrimonis Clariana-Sentmenat, quan Clariana ja havia incor
porat successivament el patrimoni Altarriba (1576) i el patrimoni Gualbes 
(testament d'Elionor de Gualbes a favor de Teresa de Gualbes: 18-IV-
1681).14 Encara el 1824, i com a resu1tat també de l'enUa9 Sentmenat
Clariana, la casa Sentmenat incorporava el patrimoni Meca-Rocabertí
Guimera. Aquest darrer, fruit de la concentració Guimera-Rocabertí 
(1647) i Guimera-Rocabertí~Meca (1661). Cada una d'aquestes branques 
eren concentracions de petits patrimonis: Meca, de Meca - Marquet 
(1483) - G1a:squeri (1548) - Oa'ssador (1575) - Ivorra - Sani~ {16(0); Roca
bertí, de Rocabertí -Segurioles (1612); Guimera, de Guimera - Relat 
(1394-1410) - Abella (1477). Patrimonis difícils de reconstruir, en l'estat 
actual de la investigació, per separat.15 

En s·egon lloc, a[ costat de renIlag matrimoniaJ., també actua como a 
factor de concentra ció, o com un element de refor9ament del fenomen 
de concentra ció matrimonial, la mort, és a dir, la ruptura de línies succes
sories. L' estat de la investigació no permet un aclariment exhaustiu del 
fenomen, pero sí que permet destacar uns quants exemples no gens 
menyspreables. 

La ruptura de successions per línía masculina provoca les concentra
cions de Perapertusa i de Toralla. La reunió de Relat-Guimera-Abella 
amb Rocabertí en la persona de Maurici de Cardona -testament de Ja
cinta de Guimen\ (13-VII-1660)- es deu a la mort (19-IV-1657) sense 
successió masculina de Gispert de Guimera, avi de Maurici de Cardo-

12. Lawrence STONE, The Crisis of the Aristocracy 1558-1641, Oxford University 
Bress, 1965, pp. 7i6-88, 

1'3. P·er a les dades que s'ofereixen a continuació ha estat usada la documentació 
se·guent: ACA, AiS, 0.79, 0.171, 0.1'82, 0.205, 1.36, 1.2200, 1.239, 21.95, i també 
fndexs Sentmenat, vol. XV:II, IÍ fiuvIÁ, op. cit. EJ volum XVU deIs fndexs Sentmenat 
conté una ()()IIn¡)~eta r€l1ació de doouIIll€mts notariah per ordre cronologic, amb el nom i 
la ilocalitat del notari, que, donat que no sempre és Iocalitzable €JI document en el propi 
arxiu, permetria, en cas d'un estudi més aprofundit, recórrer als arxius notarials, i més 
concretament al de iBaroelona. 

1<4. fndexs Sentmenat, vol. XV!U: Sucesiones excepto la de Sentmenat, doc. 214. 
15. Una acurada investigació a partir deIs lndexs Sentmenat, vol. li8 -tot i que 

els indexs, ara per ara, no serveixen per consu~tar l'arxiu- permetria aprofundir aquest 
aspecte i concretar millar les dades. 
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na. Tal vegada l'exemple més espectacular és el que s'inicia amb Isabel 
de Cardona i Rocabertí, que tindra efectes sobre eJs Clariana i, per 
tant, sobre la concentració Clariana-Sentmenat. Isabel de Cardona i Ro
cabertí, casada el 1661 amb Josep de Meca i de Cassador, succeeix al 
seu germa, el ja citat Maurici de Cardona, mort sense descendencia 
(2-VI-1674) .. En testament, Isabel de Cardona crea un vincle entorn del 
patrimoniMeca-Robertí-Guimera (27-XI-1724). Antoni de Meca i de Car
dona, primera línia del vincle, moria sense fHls (1755), i li succeí el seu 
nebot, segona línia del vincle, que també moria sense fills (1788); tam
bé un nebot d' aquest danrer, Antoni Cortes Andrade, recollida l'herencia i 
moria sense descendencia (1824), passant el vincle a l'hereu del patrimoni 
Sentmenat-Clariana, Francesc de Paula de Sentmenat. 

No es pot afirmar que aquestes concentracions responguessin clara
ment als interessos de les cases nobiWnies. Aquestes, a iVegades, explici
taven el desig que els títols es mantiguessin independents més que no 
pas es fusionessin amb d'altres, i aquest comportament actuava com un 
factor disgr~ador o d'equilibri enfront deIs factors de concentra ció. Un 
cas molt explícit en aquest sentit fou el de la casa de Torrelles. Ramon 
de Torrelles moria després d'haver mort el seu primogenit i filIs segoD í 
tercer sense descendencia,16 i el patrimoni passa a la seva filIa Elionor 
de Torrelles. El testament d'Elionor (16-IX-1604), recollint les instruc
cions del testament del seu pare, diu: "[ ... ] entés, empero, y declarat 
que un mateixfHI meu no puga ésser hereu de les dos casas, 90 és de 
Sentmenat y de Torrelles, si ja aquell no ere únic viu, de tal manera 
que vivint dos deIs dits fHls meus, o més, sempre lo segon nat, o menor 
de dies, sie lo hereu de la casa Torrelles, presupposat que lo major ha 
d'ésser hereu de !la casa de Sentmenat [ ... ]",17 lEn compliment d'aquest 
testament, els béns deIs Torrelles passaren a Ramon de Torrelles, i en 
morir aquest sense fills, a¡ seu germa Francesc. Aquest darrer moria sol
ter i continuava la Hnia el seu germa Miquel, i el 1685 el tituJar de la 
casa de Torrelles era el nebot de Miquel, Pere de Torrelles, creat mar
ques per l'arxiduc (1706).18 

¡La garantía d'un tronc independent, amb consideracions similars a la 
de [a casa de Torrelles, és Ja que mantingué independentsl la blanca Sent
menat~Ca·s.tel1dosri'lls, iniciada a ¡les dar'reres decades dell segle XVI i la 
de Sentmenat-Agulló, iniciada a les primeres decades del segle XVIII, per 

1<6. Elionor de Sentmenat i la seva mare Isabeil de TorreUes prenien possessió del 
patrimoni Torrel1es conjuntament el 18 de desembre de 1151915. La primera com a hereva 
del seu pare Ramon Martí de Torrel1es. ,J>,ertanyien als Torrelles els castells de :la Roca, 
Montbw i ,Pallej:l. tACA, AlS, 1.232 ms. Bofarull i lambé lndexs Sentmenat, vol. XX: 
Castells de la Pera, Fals, La Roca y Montbuy, doc. 499. 

17. ACA, AlS, O .. lS2 A, núm. 1<4. 
18. Els castells catalans, vol. ]jI, p. 254. 
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explícita decisió deIs Castelldosrius,19 i deIs AgullÓ-GiTonella. El darrer 
Cas :implica un plet que acaba amb una concordia (1762), per la qual els 
héns deis AguIIó-Gironella pertanyien per indi~s MS Sentmenat-Agulló i 
.a la branca troncal deIs Sentmenat.20 

EL PATRIMONI SENTMENAT DELS SEG~ XVU 1 xvm 

El patrimoni Sentmenat dell segle xvu estava constitult, segons un do
.cument 21 que mereix ésser reprodui1, pels següents elements: 

Castell, lloch y rerme de Sentmenat, a'b ,la jurisdicció civil y criminal 
Y la heretat de dit castell.22 

Castell de Tarmssa ab sa heretat y quadra <lita de St Jaume de la 
VaU de Paradís, o de la Cantubm, y part del delme reM en lo te:rme de 
Tarrassa.23 

Castell de la Pera, o de Qapera, ah ~os censos, senyorias y porció de 
delme de pertinencias de dit castell en la parroquia y terme de St Llo
,rens Qavall y St Feliu de Vallcarcara.24 

La porció o mitat de la decima del 11000 y terme de Faldhs en lo bis
bat de Vioh.25 

La part de decima de la parroquia de St Andreu de Patlomar.26 

,La quarta part de :ta lleuda de Mediana, que.s paga en la cimat y 
territori de Barcelona.27 

Un molí fariner en lo 1100 de MHlas en Rosselló.28 

19. A. de F:r..UVIA, La Casa de Sentmenat. Línea de los marqueses de CastelldoSTÍus, 
grandes de España, a "Hidalguía", 1V0l. XIV, núm. 82 (1967), pp. 353-376. 

20. AGA, AS, 2.95: la concOrdia entre Menna i Joan de ISentmenat fou ratificada 
el 2 de mare de 17169. El testament de Jose]) Agulló 1(4-,J1V-1702) declarava incompatibaes 
la possessió en una sola i mateixa persona deIs tÍtols de mallqUeS de GironeUa i mallques 
de Sentmenat (ibid.). 

21. ACA, AS, 2.1'27 {v. 11645}. Fins on sigui possible, intentaré identificar la 
procedencia del patrimoni en comenl;ar l'estudi. 

22. Des del segle XI, el cognom Sentmenat apareix unit al castell de Sentmenat; 
el domini -aHodiail del castell pertrunyia ails Monteada, deIs quaI~ eren castilians eIs Sent
menat. Pere de Sentmenat, el 1,380, obtingué ~a renyoria del castell i el 'seu terme del 
atLeshores osenyor Eimeric ]l, baró del castell de Centel1es, per 9.000 11. {F'LUVIA, "Los 
Sentmenat. Una gran familia noble catalana", Mélanges ... , p. 210, i també Els castells 
catalans, 'Vol. 1,1, pp. 134-1'41). 

'23. ,El castell-cartoixa de VallparadÍs fou comprat per Jofre de Sentmenat el 1432 
(Els castells catalans, vol. 1[, p. ,lo57). ISegons F. fuBAS 1 MASSANA, fou adquirit per 
4.000 florins d'or. 

24. Comprat per Pere de Sentmenat als Marques (!20-:H-113l7'8) per 2.400 11. (ACA, 
AS, 1.239 ms. Bof.arull),. 

25. Dot -conjuntament amb la casa de la Riera de Sant Joan de Barcelona- de 
Joana Antiga de Carbella: {AiCA, AS, 1.220, 1.239 [caps. matrimonials 2-V-14'80] i 
2.95, fols. 87, 119-!o21). 

26. Adquirit de Bemard de Barbera el 27 de maig de ,U61 (ACA, .AlS, -2.95, 
fol. 11). 

27. Molt possibLement pervé de Guillem de Ribes i ,Ermesoonclis de Mediona, alVis 
d'Agnes de Ribes, muller {112i43} de Pere de Sentmenat i de Fortesa ,(lVegi's també nota 9). 

28. Per successió de Maria de Perapertusa, casada amb Joan de Sentmenat (17.H-
1615), filIa de Pere de Perapertusa, vescomte de Joc, i de DionÍsia Blan. Maria hereta els 
béns d'Andreu Blan i Dusay i lM.agdaJena Vilena (AlCA, AlS, 2.95, fol. 36). 
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La mitat del mas o heretat dit Boassa en RosseJ.ló. 
La heretat del terme de Bonpas en Rosselló. 
La casa principal en lo carrer de la Riera de St Joan en Barcelona. 
Altra cas'a ~lcostat de la prop dita mediant ;10 caTreró, que no té 

transit, y fa cantonada en lo carrer de :la Font de St Joan o d'en 
.A!veilla. 2"9-

Altra casa gran ab algunas botigas en Jo carrer de la Mercc. 
Dilf.erent'S partits de oensos d~ns Barna y son territorio 
Al1troa casa al cap de 'VaH del c~rer Moneada, qui ixaJ: Born. 
Diferents oensals se cobran. 
'Diferents cens-als es fan y pr~an a vanas comumtats y particulars. 

A les darreres decades del segle xvn s'incorporava, en situació de tota 
manera molt precaria -com hi haura ocasió de veure-- el patrimoni To
ralla, és a dir, la varvassoria de Toralla, que consistia en: 30 honors, dcl
mes, censos, i senyoria ,a Torolla, Erinya, Mont-ros, Paüíls, Pobella, Espui, 
Aiguav1ella, Cla""erol, Torallo1a, Serr,oo.ell, la P'Obleta. A la primera meitat 
del segle xvrn foren ,venuts Torallola, Serradell i la Pobleta de BeUveí, 
que ja no figuren a .J'arrendament de 1769-73.31 Hi ha notícies que, a co
men~aments del segle xvru, l'usdefruit de Claverol estava cedit en con
cepte de Uegítima 32 al germa de Joan de Sentmenat, don Ramon de 
Sentmenat. Tamoo el patrimoni Torana aplegava la hisenda Gassol de 
Tremp i el mayorazgo castella de Gasso1.33 

A mitjan segle xvrn, la fusió amb el patrimoni Clariana suposa la in
corporació de: 34 PatrimoniPlegamans: castell de Plegamans, patrimoni 
de Vic, és a dir, parceries, delmes i censos d'heretats (no esta especifi
cat, pero sembla que compren rheretat d'!Ailtarriba, heretat de Sant 
Agustí de Llus:anes, Mas Noguer, quartó de Tona, l'heretat de la Sala 
de Vilalleons i les cúries reials de Vic); també inclola la mesura de 
l'oH de Barcelona que pertangué als Gualbes com a descendents deIs 
Despalau 35 i alguns Hoguers urbans.36 

En 1762, per concordia amb els Agulló, aconseguia ~a casa Sentme
nat d'incorporar la meitat deIs ingressos de la baronia de Gironella, que 
oonsistien en ¡par,ceries, de1mes i ooO'sos.37 

29. Podrien ésser origimhiament dels Sentmenat. El testament de 117'0 confirma la 
pro:pietat de cases de Barcelona. 

30. A'CA, AS, 1.34, 2.,94, '2:95-, 2.119. 
31. ACA, A1S,2.1.l9. ISobre noticies indi.reotes de vende&, ACA, AlSI, 0.2105,. 
32. ACA, AlS, 0.205. 
33. Els Gassol eren una família de Tremp, un mem'bre de la qual, Jerónim, a la 

primera meitat del segle XVI, emigra a Madrid i fou funcionari del Consell d'Aragó. 
A Castella funda, un mayorazgo (1ndexs Sentmenat, v0I1. 21: Mesura de l'Oli, iuros, casa 
Gassol, leudas; també ACA, A1S, 1.90, LllO, 1.1.11, i 2.24, entre d'ailtres lligaills). 

34. ACA, .A!S, 2.94, 2.106, '2.119. 
3\5. (ACA, AS, 1.36). 
36. ACA, AlS, ibid. 
37. ,ACA, AS, 2"95, foil. 271. 
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1. AOA, AS, 0.27 {1644-1664}, 2,127 I(>y. HJ30-1640}. 
2. D'herbes, 8 11.; blat a mitg'es: 39 Q. a 4 ll./q.; civada a mitges: 313 Q. a 1 11. 18 
3. Avaluació segons e'l preu del blat a ISentmenat e:l 1¡644. 
4. Avaluació segons el preu de la civada a Sentmenat e¡ 1<644'. 
5. íd. a la nota 3. 
6. AlOA, AS, 2.95. , 
7. Lloguer de res cases petites del carre. de loes ,PalIeres .(¡1}5 n.); lloguer de <la botiga d~ 
8. Lloguer de les oases petites al cantó del carrer de les 'PalIeres {ISO ll.}. 
9. Lloguer casa oantonJada de les ,Polleres 1(30 n.); lleguer casa al carrer Ample (40 

10. Tal vagada una gracia reial ,a causa de les súpliques d'Emer,enciana. Alquest ingrés no 
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tingut en compte en estipUlar l'ingrés aproximatiu anual del patrimoni ,durant els anys 1,646 i 1652. 
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El 1824 quedaven incorporats al patrimoni els Mns Meca-Guimera
Rocabertí,38 amb la qual incorporaci6 passa,va a ésser absorbit pel mar
ques de Sentmenat: la renda de la casa Cardona-Rocabertí a l~Emporda: 
parceries, delmes icensos de Sant Mori, Verges, Bellcaire, Sant Sa
durní, Torre de Banyeres, i una casa de Girona. Patrimoni Guimera: 
parceries, delmes, censos de Ciutadilla, Fontfreda i Torres d'Urgell. 
Patrimoni Meca: parceries, delmes, censos de Castellar. 

LA RENDA DELS SENTMENAT ALS SEGLES XVII-XVIII 

Per tal de situar correctament la familia nobiliaria deIs Sentmenat 
caldra analitzar la composició i el volum deIs seus ingressos i, per pre
cisar l'evoluci6 de la renda, caldra fer uns t¡llls cronologics al segle XVII i 
al XVIII. ¡Els tans vindran determinats per les possibilitats de la documen
taci6 amb que treballo. EIs ingressos només els puc avaluar i comparar 
a partir de magnituds ,computades en methllic. No estracta d'una comp
tabilitat capitalista i, evidentment, no puc fer un balan9 de despeses i 
d'ingressos; només tinc a l'abast avaluacions d'ingressos fetes per la fa
mília mateixa. Aquestes notÍcies s6n sempre arvaluacions d'ingressos en 
metMlic -és a dir, entrades en diner-, els únies que interessaven, o, 
millor dit, que eren considerats com a taIs per les economies senyorials; 39 

les altres entrad es, aquelles que consumia la mateixa família o que eren 
invertides en la producció del patrimoni, en comptades ocasions apareixen 
anotad es, per tal com no eren considerades ingressos. 

BIs ingressos, durant el segle XVII, procedeixen de propietat territo
riM, drets feudruls, propietat urbana i censals. No pue separar sempre eIs 
ingressos de la propietat de ~a deIs provinents deIs drets feudMs, per ta'!. 
com es coneixen aquests ingressos a través d'arrendaments globals que 
em fa suposar que inoloen el valor del dret feuda,l arrendat (delmes, 
censos) i el vMor de [a part comercialitzable de la propietat territorial: 
producci6 un cop dedu'it el consum particular i ~es despeses de [a pro
ducci6, i només en casosexcepcionals estJroba separat ¡l'ingrés de [a 
propietJat territorial dels ingress'Os de tipus f,ruda[. 

El patrimoni ja hem vist que estava constitult, a la primera meitat 
del segle XVII, pel patrimoni del VaUes Occidental: Sentmenat, Sant Llo
r,ene; Savall, Terrassa, Failsal Bruges, el patriJInoni det1 Rosse11ó i el !rural i 
urba del territori de Barcelona, a més deIs censals; el patrimoni és dis
pers pel fet d' ésser fruit de les esmentades successives incorporacions, 
cosa per la qual també sol caracteritzar-se un patrimoni nobiliari. 

38. ACA, AlS, 0.1n.. 
39. Wítold KULA, Théorie économique du systeme féodal. Pour un modele de 

l'economie polonaise. 16" .18" súlcles, París· La Haía, 1970, p. 2!5. 
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Un memorial de les rendes deIs Sentmenat del segle XVII, Llibre de 
las rendas cobra la casa de Sentmenat comensat en setembre del any 
1644 4{) em permet de confeccionar un quadre sobre el 'vOIlum dels in
gressos procedents de cada un deIs béns que constitu'ia el patrimoni 
(Quadre 1). La informaci6 d'aquests ingressos sempre procedeix del va
loran'llal e~essat pels respectiru:s arr,endamen1:s. Les diver:s,es mostres 
reaJitzades sobre patrirrnonis nobiliaris i ec1esirustics de ['an'tÍ,c relg]m a Ca
talunya pwmeten afinmar qrue l'arrendament en diner, previa 'SlUbhasta, 
constituYa el sistema més estes d'administraci6 economica deIs patrimonis. 

El Quadre 1 mostra l'extensi6, en un moment donat, del sistema d' ar
rendament en diner en el patrimoni Sentmenat. 

Els anendaments de la primera meitat del segle XVII de Sentmenat 
i de Terrassa no comprenien la part de la propietat territorial d' ambdues 
localitats. Per a 1644, pero, conec la producci6 de les dues heretats, i, 
segons aquestes notícies, gran part almenys de la producci6 de l'heretat 
de Sentmenat d'aquell any (Quadre 2) quedava destinada a l'autocon-

QUADRE 2 1 

Collita de l'heretat de Sentmenat el 1644 

Productes Quantitat en q 

Bilat 

Civada 36 

Faves 12 
Vi olaret 26 cargues 
Vi resaigües 10 " 

Oli 3 " 

1. AlGA, AiS, 0.27. 

lPreu q 

4 ll. 10 s. 

1 ll. 14 s. 

1 U. 19 s. 4. d. 
7 U. CM'ga 
3 n. " 

8 ll. 13 s. 4 d." 

'Os de la IJ?roducció 

200 q per al consum do
mestio 

36 q per als cavalls 
de la casa 

No consta 
4 cru:.gues venudes 

10 car'gues per al con
sum ·domestic 

3 cargues per al con
sum domesHc 

sumo D'aquí que l'elimini del quadre general d'ingressos, mentre que 
prene en consideraci6 la producció d.e l'heretat de Termssa, que ava~uo 
segons el preu del aat ,d'aquell any a la plac;a de Terrassa. 

El fet que no tingui cap any del conjunt del Quadre 1 complet no em 
permet considerar que existissin aquests buits en la realitat; més aviat 

40. ACA, AS, 0.27. 
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sembla que les Uacunes cal atribuir-les al canicter poe sistematic de la 
comptabilitat de l'epoca. D'aquí que les dades del memorial puguin ésser 
manipulades per establir una xifra hipotetica d'ingressos per a 1646 i una 
per a 1652; per aixo dono un valor estatic i permanent a la xifra de l'he
retat de Terrassa, del mas Blan Ribera, deIs censos, de Jes pensions de 
censars i a la mitjana deIs Iloguers deIs ítres anys -.1661, 1663-,1664-
de que disposo. Aquesta manipulació permet e5Jtimar el:s ingressos anuals 
per a 1646 en 4.514 n. 17 s. 9 d. i per a 1652 en 6.7Ull. U s. 5 d. Tot i 
~l manteniment d'unes xifres estatiques, els ingressos han augmentat un 
48,67 %, a'llgmentq'lle con:sidero 'que ha de correspondre a la inHació 
de a,a: 'gtIerna, a la .qual s' adruptarien els a:rrendaments, més 'que no pas 
a l\.l'1liS augments reailis de1s ingressos; caildria comprov,a'r si lesecono
mies senyoria1s >a;pmfitaven o hé es ressentien d',aquesta in1lació. Tal 
vegada si es relacionés J'augment nominal dels preus amb l'augment 
nomiDa'1 de :la renda es tindria algun indici sobre aquest punt. 

Les xifres de la renda Sentmenat no considero pas que puguin ésser 
estimades com a xifres modestes en el context catala, si bé haurien estat 
modestes en el context de la cort de Madrid i en el context de la noble
sa europea. 4.104 ducats 41 per a 1646 i 6.101 ducats per a 1652 són xi
fres substancials, si es prenen en consideració les paraules d'EIliott: 42 

"L'.aristocrada prÜ¡piaanent dita era 'quasi toúa1ment un gmp de «camp» , 
diferent d'una aristocracia «de corÍ», i la majoria de Uurs membres -no
bles i també cavaUers- haurien comptat dins les categories europees 
com a simple gentilitat. Com a olasse, no eren benestants ... Uns ingressos 
de 2,000 ducats l'any fhaurien semblat molt respectables per a un noble, i 
no hauria estat sorprenent de trobar que molts de la petita nobles a no 
arribaven, o escassament, als 500 ducats o Iliures". ¡Les xifres deIs in
gressos dels Sentmenat eren, evidentment, ridícules comparades amb la 
xifra que aporta Ellliott per al duc de Cardona: 120.000 ducats anuals; 48 

malgrat tot, pel que diu el mateix Elliott, es pot considerar que els Sent
menat devien representar un esglaó inferior pero immediat de la no
blesa després deIs Cardona -aquests darrers, una nobles a, d'altra ban
da, ja espanyola en renda i mentalitat. Tal vegada, dones, el grau supe
rior de la noblesa estrictament catalana era el que mantenía la renda 
anual entom deIs 4.000 a 6.000 ducats anuals.44 iLa superioritat de la no-

41. ,Segons l'equivaltmcia 1 ducat = 22 SQUS catalan-s: 1. R, ELLIOTT, La revolta 
catalana. 1598-1640, .Barcelona, 1966, p. '532. 

412, J. H. ELLIOTT, ap. cit., p . .59, Vegi's també, del mateix autor, "<A, provincial 
Aristocraoy: The Catalan <Ruding Class in the Sixteenth and Seventeenth Centuries"', 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, 1967, vol. n, pp, 1215-1'41. EJliott afirma que 
eren pocs els qui possei"en 2,000 11. anuals, la quantitat necessa'fÍa per viure confortable
ment a inicis del sewIe xvn; i 600 11, anuals eren mirades rom una xifra desitjable {pagi
nes 128-129). 

43, .ELLIOTT, La revolta catalana, p. 71, nota 89. 
414. ELLIOTT, op. cit., pp. 537.:538, publica una relació d'ingres'sos anuals d'un 
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blesa castellana és confirmada per Ulloa, que avalua la renda del comte 
de Benavente, el 1536, en 42.832 ducats i la dell duc d'Akalá de Jos Ga
zules, el 1588, en 72.552 ducats.45 

A :6nals del se.gle xvn, i co~ a resultat directe de les pressions deIs 
creditors -ens trobem davant d'un creixent procés d'endeutament que 
desprésestudiaré-, el titular del patrimoni passa,va revista a l' estat o si
tuació de la seva hisenda. S'adverteix en aquests anys un interes inusitat 
en la documentació, centrat sobretot en els anys 1670-75 i a la mort d'E
merenciana (1687), per avaluar el valor anual de la renda i 6ns i tot per 
fer una estima ció del valor global del patrimoni. EIs creditors són pro
pietaris de censaIs amb pensions endar,rerides, i rrnembres de la família 
amb drets ¡egitimaris. Evidentment, per deduir-ne Ila Ilegítima c~lia co
neixer abans el valor del patrimoni. Aquestes estimacions de finals de se
gle no pretenen oferir valors reals d'uns anys concrets, sinó que són 
estimacions generals valides com una mitjana per al conjunt d'anys de la 
segona meitat del segle XVII. Les estimacions varien en funció deIs inte
ressos que representen; així, en vida d'Emerenciana les estimacions deIs 
creditors es basaren en les xifres més elevades assolides pels arrendaments 
en el curs de la segona meitat del segle xvn, mentre que les estimacions 
del titular es basaren en aquelles xifres més baixes; és a dir, que els 
creditors tendiran a inflar els ingressos i el titular a reduir-Ios, sense 
que les diferencies siguin, pero, substancials. Aquesta constatació mba 
inclinat a considerar com a valides les xifres obtingudes per la senzilla 
solució d'una mitjana simple. Les dades obtingudes així no cree que 
alterin ni introdueixin errors greus a les conclusions i eviten haver de 
reproduir un conjunt de xifres que em sembla que no aportarien cap 
clarificació a l' estudio 

Segons les xifres que s'obtenen d'aquestes estimacions 46 (Quadre 3), 
les condicions deIs ingressos mitjants de ~a segona meitat de:! segle xvn 
(1670-1687) manten en ds nivells de 1646, és a dir, si només tenim en comp
te els ingr,essos procedents deIs conceptes esmentat per a 1646, tenim una 
renda de 4.633 Uiures, és a dir, uns 4.212 ducats, pero la renda anual 
total aconsegueix les 5.783 lliures o 5.257 ducats; la causa és la incor
poració a~ patrimoni d'una nova renda, la del patrimoni ToraIla i Gassol, 

conjunt de cavaUers i nobles catalans, que, a exepció del cornte de Santa Colorna, con
firmarla aquesta conjectura. Segons aquesta relació, ,Antoni de Magarola, doctor en me
dicina, Ramon de Calders, antic governador de Catalunya, i Guerau de Guardiola, antic 
llootinent del mestre racional, tindrien vers 1,640 un patrimoni amb una renda anual de 
600 n., 86011. i529 lL 19 s. respectivament; el s.enyor de Malda: i el oomre de ValLfogo
na, una de 1.150 11. 14 s. i 6.825 n. 16 s. respectivament. El comte de Santa Colorna, 
en canvi, rendava 10.678 11. J.6 s. La "ifra entoro de les 6.000 lI.seri'a el nivell rnitja 
de renda del grau superior de la no blesa estrictament catalana. 

45. 'Modesto ULLOA, Las rentas, de algunos señores y señoríos castellanos baio los 
primeros Austria, Montevideo, 1,971. 

46. AOA, A<S, 0.27, 0.205, 1.34. 
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QuADRE 3 1 

Ingressos dels Sentmenat vers 1670-1687 

Arrendament de Sentmenat . 
Arrendament Sant Ll~ SavaU 

,Arrendarnent Yz delme Reia,l Vila de Terrassa; 
'Sto Jaume de Terrassa de Vallparadís i iheretat 
de Terrassa . 

Anendament del'S drets de Tmreblanca de Fals . 
Al1l'endament Rosselló 
Arrendament 114 lleuda Mediona . 
Cas'es de Barcelona 
Censos i oensa]'S 
Varvassoria de Tomlla 
Patrimoni GassoI a Tremp 
Patrimoni Gassoo a Ca'Sltella 

1. ACA, AlS, >0 .. 27, 0,2015, 1.34, El valors són ex:pressats en Uiures. 

1.520 
260 

500 
20 

3'60 2 

1.359 
286 
328 
8'50 
300 

:1 

2. :La disminuci6 de l'ingrés del iRosse11ó en comparació amh el perÍode anterior 
no considero que es degui a l'anexió dellRosse11ó per da monal1quia francesa; els vols. AOA, 
AiS, 3'.1 i ,3~2, registren com Maria de Slentmenat anualment rebia els ingressos procedents 
del Rosse11ó 0629-165'5). Tal vegada vendes per deutes i reorganitzacions adminis
tratives -a fina:ls del segle XVII trobo els ingressos del Rosse11ó expressats en diners en 
110c de parts de co11ita- podrien haver prod'lli't aquesta disminució. 

3. Només consta que no es cobraVla el censal d'AIlmazán '(8100), que 'era la partida 
més important d'aque&t patrimoni de Gassol. (El deute de pensions 'entre 1,6118 i ,1645 
pujava a '21.000 11.; entre 116415 i 1669, 19.1200 11.; entre l>669 i 16817, }I4.000 n. El 
1705, essent reclui'des, a Castella, les pensions al 3 %, el deute, de 14 .. 400 11., queda 
redui't a 8'.640 n. ,E,l 17,42, l€Il deute totaJl, capitlll i pensions, era eximit a ,la meitat i 
pujava a 3/4.3120, pero en aquesta mateixa data ,el mal1ques de Sentmenat el condonava 
a can'VÍ de 10.000 n. pagades 'a terminis en elcurs d'un any). 

motivada pel matrimoni d'una Toralla-Gassol, IEmerenciana, amb Fran
cese de Sentmenat,47 que engruixeix la renda anual en un 24,83 %, con
fumant la suposici6 d'un pTocés de concentraci6 de 1a renda feudal. 

Les pressions deIs creditors no soIs obligaren a fer un balan9 deIs 
ingressos anuals de la hisenda, sinó també afer estimacions sobre el ,va
lor del patrimonio ~IS interelSsant de comprovar els modU!l:s que 'apliquen 
al valor de la renda anual per extreure'n el preu de la propietat; el que 
sembla marcar el modul a adoptar és el tipus de senyoria que ostenta el 
titular: el Ilocs amb [a jurisdicció CÍ'vi[ i crimina¡}, és a dir, el mer i mixt im
peri, són estimats a raó de 40.000 %0, és a dir, segons una relació su
perior a la de trenta anys el valor de la renda 'aulIl'a[ 'lleta {elsÍ'stema UtÍ

litzat per estiJpular el p!reu de venda deils héns de l'Església dumnt la 

47. A!OA, A:S, 0,205, Capítols matrimonials, 1'645. 
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desamortitzaci6 anglesa del segle XVI), en l10c d'una relaci6 1:30, s'estipula 
segons una relaci6 1:40; pertanyen a aquest tipus Sentmenat i la var
vassoria de Torailla, estimats Sentmenat sobre 1.300 U. anuals en 52.000 n. 
i la varvassoria de Tora11a sobre 700 n. en 28.000 11.48 EIs Uocs amb 
drets feudals sense jurisdicci6 s6n avaluats segons la relaci6 1:30 (Sant 
Lloreng SavaU sobre 230 en 6.600 ill.), la relaci6 1:25 (delme reial de 
Terrassa sobre 250 en 7.500 n., Mas Blan Ribera i Bonpas sobre 309 en 
7.7'115 11., Molí de Millas sobre 88 en 2.200 11.); la senyoria mitjana és ava
luada segons la relaci6 1:20 (tlleuda de Mediona sobre 1.400 en 28.000 U., 
els censos de Barcelona sobre '115 en 500 n.). Sembla que la propietat 
urbana també resta valorada segons la relaci6 1:20, comprovable per a 
les cases del carrer de la Merce, que sobre uns l10guers de 200 11. s6n 
avaluades en 4.000 11., xifra que és augmentada a 5.500 per la presencia 
d'uns censos endarrerits. Una cosa similar esdevé amb la casa de la 
Riera de Sant Joan, que amb un lloguer de 100 n. anuals és avaluada en 
6.000 n., xifra superior a la de la relad6 1:20; també en aquest cas se
gurament cal suposar l'existtmcia d'uns endarreriments. 

Segons aquestes avwluadons globa'ls, vers 1687 el valor del "cos de 
eretat de la casa ISentmenat" i de la vlarvassoria de ~orana ,seria el se
giient: 49 

VarvassorLa de Toralla 
Casa de Tremp . . 
Sentmenat 
Terrassa . . . . 
Sant Llorenc; Sayal! 
Lleuda de Mediana . 
Casa Riera Sto J oan . 
Cases carrer de la M,eroe . 
Censos dins Barcelona. . 
Rosselló (exdos el molí de Millas, liqui

dat per deutes) . 

28.000 
1.000 

52,.000 
7.500 
6.600 

28.000 
6.000 
5.500 

500 

7'.725 

142.825 n. 

Al eostat de la minuta del valor deIs béns Sentmenat-Toralla figura 
adjunta una minuta del ,valor del deute: 74.000 U.el de Sentmenat i 
10.150 n. el de Tora11a, ,és a dir, un total de 84.150 11. sense eomptar els 
drets legitimaris, que poden passar de 20.000 n. Segons aquesta minuta, 
el deute -capital i interessos endarrerits- eonstitueix, dones, un 58,9 % 
del valor deIs béns, és a dir, més de la meitat del 'Valor d'aquests. 

48. Les avaJluacions ron fetes sobre eIs nivells rnés baixos deIs ingressos anuals. 
49. A'CA, AlS, 0:2&1 {v. 11680), 1.34 {v. 1687). 
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L'ENDEUTAMENT DELS PATRIMONIS 

En els darrers anys, els historiadors han posat en relleu els efeetes 
de la formació del mercat mundial al segle XVI sobre les classes dirigents 
del sistema feudal, i ha estat posat l'accent e .. les díficultats d'adaptació 
de la nobles a per mantenir, en el marc d'un clima economic nou, les 
exigencies del more nobilium.50 A l'Europa de 1'est i a Italia les manifes
tacions de reacCÍó senyorial han estat interpretades com una modalitat 
d'adaptaeió del sistema feuda1. 51 En el present treball no puc abordar els 
efectes de la revolució deIs preus sobre 1'economia nobiliaria catalana, 
per tal com l'arxiu Sentmenat és pobre en documentació del segle XVI; 

encanvi, si que puc registrar que en el segle XVII, segons es despren de 
la documentació utili~da, les economies 'senyorials catalanes estan 
afectades per un seriós procés d'endeutament.52 En el mare de la con
juntura depressiva del segle XVII no sembla pas que aquestes economies 
senyorials remuntessin Hur precaria situació, sinó que més aviat o bé 
SlUourmbiren [es més f,ebles, o hé es maflltiI1'gueren, pero 'en 'Un esltat ende
mic d' endeutament, les més fortes. 

El caracter crític de les economies senyorials del segle XVII l'he pogut 
constatar de forma empírica a través de les dades que ofereix l' arxiu 
Sentmenat. 

Fins ara m'he ocupat d'uns ingressos anuals que el problema del 
deute mostra en situació molt precaria. Alexandro de Ros -segons una 
cita d'Elliott- deia: "No hay dos [caballeros] en la provincia que, 
pagados sus cargos, les queden 6.000 ducados de renta".53 Sembla que en 
aquesta situació es trobaven els Sentmenat i d'a:ltres famiHes simi:lars.54 

La documentació constata que els creditors persegueixen els tituIars 
deIs patrimonis. AIguns patrimonis a penes aconseguiran sobreviure a 

50. JerZI)T TOPOLSKI, Les tendences de l'évolutíon agraire de l'Europe centrale et 
orientale du 16" au 18" swcle, a "Le deuxieme servage en Europeoentrale et orientaJe", 
Recherches intemationales a, la lurnier,e du marxisme, núms. 63.64, pp. 47-419. Lawrence 
STONE, op. cit., pp. 7~8. Segons ·9tone, ITes dificultats eoonorniques de ,la noblesa del 
temps d'Isabel són causades més pel volum 'de iles despeses que per aa caiguda deIs 
ingressos procedents de la terra {p. &8); també remarca Stone que no tota la noblesa 
aconseguí d'aprofitar laconjuntura del segle XVI {p. 89). 

51. "Le deuxieme servage en Europe oentrale et orientale", Recherches intematio
nales a, lumiere du marxisme, núms. 63"64 ('19,70) W. IKULA, op. cit.; R. VI,LLARt, 
La rivolta antispagnola a Napoli. Le originí 1585-1647, Bari, 19,68. 

52. ULLOA, op. cit., p. 18. Remarca a propOsit de la nobles a castellana que, malgrat 
la conjuntura favorable del segle XVI, els senyors evidencien a finals del segle difiouItats 
economiques. No sap a que atribuir el fenomen i posa l'accent a IT''lÍs i abús de¡ credit 
en una etapa d'inHació, i a les conseqüencies derivades de la deHació que seguí. 

53. J. H. ELLIOTT, op. cit., p. 59. 
54. rSegons la relaoió de rendes anuals que esmenta E!liott -vegi's nota 44- la 

part deduible de Guerau de Guardiola era de 113 !l. 16 s. 6 d.; la del senyor de Malda, 
de 3215 n.; ,la del comte de V'aiJIfogona, de 1.6212 n.; i ,la de-! cornte de Slanta Co'loma, de 
1.800 n. 



ARBRE GENEALOGIC DE LA FAMtLIA SENTMENAT 1 

SENTMENAT 

I 2-VI-1480 
Joan-Pere de Sentmenat i de Cartella = Joana-Antiga de Sentmenat i de CarteIla, 

sra. de les baronies i 
castells de Dosrius Ii 
Canyamars. 

I 

I 9-.VII-1496 
Isabel-M.a de Sentmen:at i de Sentmenat, = Galceran Miquel de Sentmenat i de Sayal 
sr,a. deIs castel1s de I Carla del castell de Terrasa 
Sentmenat i de (,fa-Pera i I (T. 2-X1:I-1537; + 1538) 
de les baronies de 
Dosrius i Canyamars 
(T. 14-IX-1556; + 7-XIl-1556) 

I 14<IV-1534 
Jaume de S. i de S. = Caterina d'Erill 1 d'Orcau 
(T. 10-IX-1574; 15-VI-15i65 
+ 13-IX-1574) ::::= Isabel d'Alentom i d'Oms 

1 

Joan de S. i 
2-VIII-1576 
20-XI-1615 

I 
3-V1-1587 

d'A:lentmn = Elionor de Torrelles i de 
Gualbes-Santcliment, 

sra. de la quadra de Palleja, 
de la casa de Torrelles i de 
la meitat de la balfOnia d' 
Eramprunya 
(T. 16-IX-1604; + 19-.IX-1604) 

I 
Enric de S. i de S., 
baró de DOSlfius i 
Canyamars 
Línía de Castelldosrius 

I 
Mrquel 
Sentmenat del Rossell6 

GUIMERA 

Gispevt de Guimera 
+ 19-IV-1657 

I 
, 

Maria 

CARDONA-ROCABERTl 

de Cardona Rocabertl 
1 !647 

Jacinta = Jaume 
T. 13-VIl-IB60 \ 

1661 

MF)CA 

CIUTADILLA 

, 

OLARIANA 
MÚNTER 

Miquel de = M.a Teresa 

I 17.J:I-1615 
1 I 1 

'--1 -'---------:, ! 

Maurici de C. i R. Isabel dele. i R = Jose¡> de Meca Ola'l'iana i Ardena I de Gualbes 

Joan de S. i de Torrelles = Maria de Perapertusa i Francese 
+ 1621 

Miquel Ramon 
T. 1613 

+ 2-Vil-1674 T. 27~IX-F24 , 

27-V-1596 - 25-VIlI-1644 I de Blan-llibera, 
filIa deIs veseomtes de Joe 

,1 , 

Antoni I Ramon 

13-XIl-1645 I 
Franeese de S. i de Pempertusa = Emereneiana de Toralla i 
1-XIl-1623 - 24-VIl-1669 I de Gassol, 

I 1696 

varvassora de T aralla 
+ 5-IX-1687 

Joan de Sentmenat i de Tora:lla = Maria d'AguIló i de Sagarriga, 
3-XI-1650 -7-XII-1724 I filIa del marques de Gironella 

10-IX-1672 - 15-II-1699 

I 19-VI-1725 

I 
Pere de Torrelles, 
baró de la Roca 
(1633-1717) 

I I 

F'l'ancesc de S. i d'Agulló = M.a Teresa de Boixadors i de 
Sureda de Sant Martí, 

Menna d'AgullQ-Pinós, 
2-IV-1697 - ? 

filIa deIs comtes de SaveHa 
(T. 1746) 

marques de GkonelIa 
I 

I 

+ 1755 

I I 10-XI-1754 \ 
Joan Anrni de S. i de Boixadors = M.a Josefa de Clariana i de Montaner, 
7-XI-172 - 23-XI-I781 j comtessa de Múntm i STa. de Plegamans 
T. 15-X- 781 

. Franeesc e Paula de S. i de C. 
1. Fonts, vegi's nota 13 . .A¡quest arbre -incomplet des del punt de Vista genealo.. 1781 P' . S 

gio- només pretén facilitar la comprensi6 del teJct i posar en relleu Jes principals concen- . atnmonl . entmenat 
tracions patrimonials. 1811 Clariana 

Signes convencionals: 1824 Guimera-Rocabertí-Meca 
S. = Sentmenat 
C. i R. = Oardona i Rocabertí 
T. = Testament 

I \ 
iAntoni 

\ 

Paula 
I 

+t- 1788 
\ 

Antoni 
+ 1824 

I 

\ 1726 \-
Franoosea = J osep de 

T. IX-1745 I Clariana de 
Gualbe's 
T. 1738 

Josep de Olariana i Meea 
T. 1-1745 
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la situaci6 d'endeutament. El valor i la composici6 de la renda semblen 
determinar la possibilitat de reconstrucci6 i recuperaci6 deIs patrimonis. 
Hiha qui no sobreviu; el 1643, per exemple, s6n venuts en encant públic 
els mobles del cava:ller Jacint de Toralla, avaluats en 524 niures.55 La 
composici6 anual de la renda deIs Meca el 1668 00 és: un 53,17 % d'arren
daments d'ingressos rurals, un 25,18 % de pensions de censals, un 14,12 % 
de Hoguers U11bans i un 7,58 % de censos en dinero Entre 1673 i 1711 
comencen a vendre rapidament part del patrimoni per redimir censals. 
Tal vegada redimien sota pressions de propietaris de pensions de censals 
que feia temps que no cobraven l'interes anual. IEl que ésevident és que 
les ,vendes representen el 67,16 % deIs ingressos anuals procedents deIs 
arrendaments rurals, el 15,77 % deIs ingressos anuals procedents de pen
sions de censals (aixo suposaria una transferencia deIs censals de la casa), 
el 10,17 % deIs ingressos procedents de lloguers urbans, i el 4,32 % deIs 
ingressos procedents de censos anuals. La renda ha passat d'un valor 
anual de 1.890 n. 1 S. 9 d. a un valor de 907 n. 11 S. 9 d. anuals, i la 
composició de [a renda ha perdut solidesa: ara, en un 37,01 % procedeix 
d'ingressos agraris, un 34,42% de pensions de censals, un 17,40% de 
lloguers, i un 11,14 % de censos. 

Aquest procés d' endeutament que es produeix en el curs del segle xvn 
i arriba al seu punt més crític a la segona meitat del segle el trobo repro
dUlt a [a renda d~ls Rocabertí-Guimera, que signen una concordia amb 
llurscreditors oensalistes {3-XlI-1680).57 La composici6 de la renda deIs 
Cassador el 1688 M en un 47,91 % esta formada de pensions de censals 
(1.322 n. 15 S. sobre 2.760 n. 10 S. de renda anual), i el 1711 estan llui:des 
750 n. Tail vega.da s'ha nult per ipa'gar d'a!ltres credirors üensaJistes que 
pressionen sobre el patrimonio També veiem que el 1716 han estat ve
nuts o consignatscensos per valor de 97 n. 13 S. 6 d., és a dir, el 17 % 
dels que possei:a. Tal vegada tambéels ven en per redimir censals. No 
conec el volum del deute, només eIs "mals" anuals 238 n. 2 S. 3 d. 

L'ENDEUTAMEl'IT DE LA FAMíLIA SENTMENAT 

Ja en vida de Francesc de Sentmenat, J'herencia d'Emerenciana es veié 
afectada per les pressions deIs seus creditors, i poc abans de la mort de 
Francesc de Sentmenat s' establía una -concordia amb els creditors de la 
varvassoria (1667). El sistema de la concordia era un acord privat davant 
de notari, que sortia més barat, tant per al creditor com pel al deutor, que 

;55. ACA, AS, 0.205. 
56. ACA, .A!S, 3.57. 
57. ACA, A:S, 0.171. 
158. ACA, AS, 0.17. 

4. 
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una solució del conHicte per la vía judícia1.59 La concordia de ToraBa 60 

era una concordia entre els senyors i els habitants de la va¡;yassoria, d'una 
banda, i els creditors censalistes, de faltra, la qual cosa inclina a suposar 
que el senyor pretenia transferir part del seu deute als pa¡gesos, tal vegada 
basant-se enalgunendeutament de la mateixa comunitat pagesa envers 
ell. Potser es podria interpretar com una forma de reacció senyorial vin
aulada a una etapa de contracció economiea.61 IEl 1668,el volum de Jes 
pensions anuals inscrit a la concordia és de 230 ll., el 1669 signen més 
creditors i la xifra arugmenta E5 n. El 1673 s'inscrilUen 40 n. rués i el 
1677, 30 U. més. El 1667, la suma total de pensions anuals inserites és 
de 918 n. 16 S., que al 5% -l'inten~s de l'epocá- suposaria un capital 
de 18.360 n. A la concordia, els sen!}'ors, per pagar les pensions endarre
rides i redimir elscensals, renuncien al delme que cobraven en aquen 
Hoc, i la comunitat pagesa es gravava amb la imposició d'un vinte. Aques
ta solució seria més endavant denunciada pel marques de Sentmenat 
(10-XI-1741) per tal com, malgrat la concordia, havia hagut de Uuir 
censails fora de la mateixa.62 Considero, ¡pera, 'qrue n.o dev:ienésser oen:sails 
inscrits en aquesta concordia, ja que les notícies de la gestió d' aquesta 
indiquen que el 1689 s'havien UUlt 7.600 n. del capital, i el 1697 sembla 
que el capital era ja tot Hmt i les pensions endarrerides pujaven a 
2.697 U.63 El deute havia estat absorbit. 

L'any 1669, Emerenciana de Torana i de Sentmenat enviuda i el pa
trimoni del seu marit resta sota .les pressions deIs seus ereditors a través 
de ¡plets i e:lQooutooes pos'ades a l,a Reial Audiencia. De :fet, e1s 'PletJs deIs 
creditors contra el patrimoni Sentmenat havien comenyat el 1654. iEme
renciana decidia dirigir-se a la reina vers 1671 per tal d' aturar les execu-

159. Ja he parlat de la concOrdia Rocabertí-Guimera amb els creditors: censalistes 
(1,680). 'també Ja comptabilitat deIs C1ariana (1700-1701') -vegi's AOA, AS, 2.100-
mostra que aquests pagaven unes sumes anuals en concepte de concordia al maxx¡ues de 
&sora, ,a:l marques ,de ,Sentmenat, al comte Darrius i a Emman11lel de Blanella. 

'OO. AOA, .AJS1, 0.281. 
611. !AJCA, .A;SI, .0.281: "lRepartiment pera pagar 'als acreedors [del ma:rques de Sent

menat] deIs fruyts y rendas del pnt.any 17:27 procurant de cada hu de ,e11s lacondonatio 
per Jo que faltara". En aquest documem del lligall :0.281 'es fa ,referenda aJs endarreri
ments que els pagesos de !Sentmenat deuen al marques i la neces&itat que els deutors 
facin creació de censaJ per la 'quantitat deguda. En aquest cas concret, el senyorpretén 
vincular eils deutes pagesos al seu propi deute. ilill senyor de Vilahur, el 16418, 'Volía im
posar redelme a Ja Uniyersitat, i el dootor iPere Teixidor li escrivia a propOsit d'a¡questa 
qi1esti6: "dich de una part que algunas impositions de redelmas no han tingut effecte per 
\"OIler los poderosos exir pI1est delempenyo y los pobres contradir" (AlCA, AJS:, 1.25'1, 
núm. 167). , 

. 62. lACA, A, 0.281. Concretament també ,a ACA, .AJS, 1.34 (17139), figuren pen
Slons de cens'als de la V3J1'Vlassoria de Toralla per valor d'unes 579 11., iÍ a ACA, AS, 
1.34 {Y. 17147), consta l'existencia de ,censals de ~a varvassoria de Toml1a de &renguer, 
de Calassans, de Grimosachs i d'Antoni Sunyer, que encara paguen pensions endarrerides 
i deIs quals hayien estat llults el 1,6819 el d'Antoni ISunyer, el 1,691 el de Callassans (ACA, 
AlS, 0.281'), el 17128 el de Grimosach {~CA, AS, 1.34);segurament, eil de Elerenguer 
hltYia estat lluit anteriorment. 

63. ACA, AlS, 0.281. 
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tbries de la Reial Audiencia, allegantels ser,veis de la casa Sentmenat i 
concretament del seu marit, D. Francesc de Sentmenat, a la Corona: 
"hechos en tiempo de las alteraciones ae essa provincia y conOs catión 
que padecieron de sus bienes y hazienda por los ministros de Francia, 
que, por esta causa sola, ha disminuido, y que además de esto ha perdido 
mil ducados de renta en Rosellón, por lo que ha quedado con muchos 
empeños y muchos hijos que alimentar y educar, IIlO pudiendo satisfacer 
a sus acreedores los quales continuamente -dice- la estan molestandO' 
con executiones de essa Real Audiencia". Demanava a la reina que or
denés a la ReiaJ Audiencia la suspensió per un any de ~es causes deIs 
p~e~ i [es ,exeoociDns sobre Jes s,eves ipell'sones i héns i que rpo:ovds per fer 
avenir els creditOirs a una concordia. La coocoI'dia que LEmerenciana 
proposlava, segons un dOClUment sense dalta, pero que S'llipOSD del 1671, és: 
"que un año se 1es pagara una pensión por entero, y el año siguiente ~a 
pensión que a'VÍan de aver por vía del réditO' se comuteen redimir, () 
quitar el todo, o parte de el principal, y réditos del censal o 'censales, y 
que, por raz6n de la dicha luisión, quede libre el dichO' año de el réditO' o 
réditos, hasta que en esta forma se acaben de redimir de el todo los' 
principales, y réditos de todos los censales, y otros qualesquiera cargos 
que huviese y tuviese sobre si Jas casas, bienes y dominios de los su
plicantes" .64 

,La reina acusava recepció d' aquesta súplica --.23 de setembre de! 
1672- i de l' es treta situació que aHegava Emerenciana, la qual acabava 
la seva petició amb aquests termes: "que dentro del dicho año, con 
efecto vengan a la propuesta concordia susodicha, O' en otra manera que 
sea de comodidad a ambas' partes., que, de no convenirse a un hDnesto 
ajuste, indudablemente seria acabar de aniquilar esta casa de Senmanate, 
siendO' tan noble, como antigua en Cataluña, sobre aver perdido, por lea
les vassaHos, la mayor parte de hazienda en Rosellón".66 

El dramatisme d'Emerenciana cal reconsiderar-ID; d'una banda, no 
és veritat .que haJgués perdut els Ibéns del Ros~elló ni que aqu€l'its repre
sentessin una part tan substancial en el conjunt del patrimoni Sentmenat, 
i, de 1'altra, la situació límit de les cases nobiliaries a mitjan segle xvn 
no sembla ésser un fenomen ,exolusivament fruiit de ,la guerra ni un 
fenomenextraordinari i de dimensions individuails. Eil mateix fons Sent
menat ha proporcionat els exemples de situacions similars o pitjors. 

La reina ordenava a la Reíal Audiencia que nomenés un jutge que 
arbitrés una concordia entre Emerenciana de Sentmenat i els seus credi
torso L'ordre tramesa el 23 de setembre de 1672, la repetía el 8 de mar~ i 
15 d'octubre de 1673. 

64. AOA, AS, 1.34. 
65. lbid. 
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Emerenciana no aconseguí que s'ajustés la concordia a la Reial Au
'ditmcia. La documentació fa suposar que no era facil un acord entre el 
titular del patrimoni Sentmenat i els seus creditors. Uns documents que 
he citat abans i que situo entorn de 1674 donen estimacions sobre la 
renda anual del patrimoni i les seves obligacions anuals. Una de les 
.estimacions és feta pels procuradors d'Emerenciana i l' altra pels seus 
creditors. lEvidentment, aquestes estimacions no coincideixen. Segons 
·e1s creditors, la seva hisenda proporciona una renda anual de 9.927 ll. 
14 s., que, deduils els mals i carrecs que fa la casa Sentmenat anual
ment, deixen un líquid de 7.927 n. 14 s. Segons ,Emerenciana, en canvi, 
Ja renda anual del seu patrimoni és de 3.345 11., i amb la deducció deIs 
mals i carrecs representa un líquid de 1.874 11. 16 S.66 

Si div.ergien les estimacions, també divergien els termes per a un 
acord o concordia, i sembla que els creditors reiteraren nurs pretensions 
a la Reial Audiencia. ,El 19 de gener de 1675 es feia una provisió a la 
Reial Audiencia favorable als creditors per la qual "tots els delmes, 
fruyts i emoluments que reb la dita noble Emerenciana y vuy no's tro
ban arrendats, deuhen arrendar-se per temps de dos anys y deposar-se 
lo preu a la taula de la present ciutat a efecte de distribuir-se després 
entre los acreedors, en forc;a de la qual provisió se han de arrendar per 
temps de dos anys los deJlmes y emoluments que té ,dita Dña ·Emeren
ciana y reb del Hoch y terme de Semmanat. Item los emoluments del 
oastell heretaif: i terres del rurt: lloc de Semmanat. Iltem los emoluments 
y drets de la carniceria y hostal de dit lloch. Item los delmas y rendas 
del terma de St Llorens Sava11. Item la part del delme Real de la vila 
de Tarrassa. Item lo delma de St Iaume de Paradís. Item lo delma de la 
torra Blanca, per no trobarse ninguns de dits deImas, fruyts y emolu
ments arrendats".67 

La concordia que oferia la casa Sentmenat difereix enormement deIs 
termes d'aqu.esta provisió de la :Reial Audiencia, Ja quaI no fa cap re
ferencia a les pressions reials. En primer lloc, els Sentmenat rebutgen 
l' estimació de les rendes feta pels creditors. La renda del Rosselló 
-diuen- no es cobra pel fet d'estar segrestada, i, quant a la hisenda de 
Toralla, "és tant carregada de per si de mals annuals que tota ella esta 
entregada y consignada als acreedors de dita varvesoria ab concordia a 
part y separada"; quant a la renda de la batllia, és un regal personal 
a Emerenciana i no pot ésser objecte d'estimació per part deIs creditors; 
i finalment, quant a la hisenda de Gassol, no és exigible ni subjecta a les 

66. Ibid. Les d¡'vergimcÍles no són tant per diferencies en els ingressos anuM5 com 
per la inolusió de concepres per paI'1: deIs creditors, que no són acoeptats pel titular del 
patrimonio Per als ISentmenat, els béns del Rosselló, Toralla, Gassol i l'ingIlés de ~a batllia, 
és a dir, els béns que no formen part del feu familiar propiament dit, no són exigibles 
(vegi's infra). 

67. Ibid. 
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obligacions deIs creditors. Ofereixen a continuació la següent concordia: 
donar la quarta part que obté la casa de Sentmenat de la lleuda de 
Mediona alscreditors. El primer any, els creditors coibrarienen concepte 
de les pensions anuals endarrerides i el que mancaria seria cobert amb 
la vesta de h l'enda del pa:f:Irimoni, 1',any segü'enrt ,el valor de f.arrendament 
de ,la quarta part de la lleuda s'aplicaria a 1a "lluició y quitació deIs sen
saJ.s o sensal que eixiran per sort [ ... ] y 1'0 ex:f:Iret o extrets cobraran en ~os 
següents respective a~s les pensiüns endarrerides [ ... ] y no's paga per 
enter dita penció".68 

Per efectuar la cüncordia oferia "fer venda en lo encant públich al 
mes, donant de totes aquelles cases cituades al carrer de la Merce y 
carrer Ample de la rpñt dutat", dirpositant a la ,taruila de r1aciutat el rpTeu 
de l'encant i distribuint-Io entre els creditors, "gens periudici de les 
pretencions deduhides en la causa vertent en la Rl A. entre los sobre 
dits [Joan de Sentmenat i ,Emerenciana de Toralla] i dits acreedors".6~ 

No sembla pas que peraquestes dates -la decada deIs setanta- es 
portés a terme la concordia, i les tensions entre els titulars del patrimoni 
Sentmenat i els creditors continuaren per 'VÍa d'execució.10 

Els creditors portaren endavant la provisió de 19 de gener de 1675, J 
documents dispersos demostren que era dipositat a la taula de la ciutat 
el valor de l'arrendament de Sant Lloreng Savall r(235 ll., sumades les 
pagues de Nadal de 1687 i Pasqua de 1688), l'arrendament del delme 
reial de Terrassa (150 ll. el 1687), i l'arrendament de Sant Jaume de la 
VaJIl del Paradí15 i del castell de Terrassa (arrendat pe:r dos anys peil 
preu anual de 150 n.). La vía executoria queda documentada per les dí
verses súpliques deIs crooitors -:-juny, juHOil de 1677 i setembre de 
1687- 71 a la Reial Audiencia. iLa súplica de setembre de 1687 diu: 
"[ ... ] srupHca esta rpart dels aüreedors de dita casa de Sentmenat que, 
dins 10 soHt termini, firme [osaotes de dits arrendaments, [es refereix als 
de Sant Lloreng Savall, Terrassa i Vall de Paradís] a favor de les sobre 
ditas personas [és a dir, els arrendataris], en la cünformitat se'ls ha Hiu
rada la acte fiscal y segons lo tenor de las tabbas per dits preus [els 
consignats], y en sa resistencia sia manat al meu executor que fume los 
dits actes, y per dit ,effecte ésser despedits manaments opportans segons 
estil". Pero les pretensiüns deIs creditors -i aquí fracassaren nns per la 
viaexecutiva- era arrendar Sentmenat: "y per quant de la relatio del 
corredor que també se eX!hibeix est interatur conste que las décimas, 
drets, rendas 'Y emoluments dellloch ry terme de Senmenat se són subhas
tadas y si ha trobat dita de 1.700 11. Y dita dona Emerenciana collecta 

68. ¡bid. 
69. lbid. 
70. ¡bid. 
71. ¡bid. 
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los fruits de dit lloch y terme impedint a qualsevol arrendatari lo poder 
COIhrax ,aqruells, oorn ja ena[tms differents ocasions iSe han dedruh:it [així, 
el 6 de juliol de 1677 es troba arrendatari per 2.000 n.] y representat, y 
per esta rahó lo qui ha offert la dita se aparta de valer dit arrendament"; 
i demanen també execuci6 penal. 

Un document del segle XVIII (v. 1150) fa referencia a aquests plets i 
executories posats a Emerenciana. P.enso que val la pena de reproduir 
un fnagment d'aquest document: 12 "oom Bmerendana ,era usufructuaria 
deIs bens de la casa de Sentmenat no té dubte que ,eren fruyts seus tot lo 
que reddituaren ~osbens en tots Josañs de sa viudes; perocom dits ibens 
patian molts carrechs de pns de censals, era tembé obligació sua pagar 
las que correspongueren en son temps del us de fruyt de dita hazienda; 
y com hi habia una causa de concursentre Da Emerenciana y los aorehe
dors, la qual ja habia comensat en temps de Dn Francisco son marit, 
estigueren sagrestats los bens, los quaIs se arrendaban, depositant-se en 
la tauJa ~os preus deIs arrendaments, y se repartían a~ acrehedors per 
paga de sas pns disoorregudas, y que anahan discorrooten quani!: bas,.. 
taban los reddits; pero se donaban a Da IEmerenciana per mantenirse 
,alb Isa falm~lia 1500 n. en cada un any; 10 1100h Y vendas de ISen1rrnenat 
se arrendaban al públlich subast, ,com los demés bens, y 10 preu perque 
se aTrendaba eran 2000 n.Pero Da ,Emerenciana, posada en Sentmenat, 
no permeté que lo arrendador collectas los fruyts, y ella sempre se'ls 
apropia, y encara 'que 'Solament se li nabi-an señahi!: rper manteI1Ír-se 
1500 ll. del totru deIs fruyts de la hazienda de la casa de Sentmenat, se 
tolera y passa aixís fins que morí; de manera que tots los demés fruyts 
se aplicaren als acrehedors y Da -Emerenciana usufructua lo Hoch de 
Sentmenat". D'aquesta relació es despren que hi hagué segrestament 
efootiru de part deIs Ibérn del ¡patrimoni Sentmenat, a €X!cepció del castell i 
't,erme de Sentmenat (i,evidentment, restaven all marge d'aquest segrest 
cls béns de la varvassoria i els del Rosse1l6). La documentació esmentada 
més amunt confkma aquesta situació de segrest per a Sant lJlorens; 
S aval!, Terrassa i Va11 Paradís. Els anys vuitanta, els creditors cobraven 
l'arrendament de la quarta part de la lleuda de Mediona, és a dir, la 
part corresponent als Sentmenat i les cases del carrer de la lMerce.73 

La .}leuda era precisament la base de la ,concordia proposada vers 1674 
per Emerenciana i el seu fill Joan, així com les cases de la Merce i el 
carrer Ample. EJl 23 de noV'embre de 1688, el davari de Barcelona dipo
sitava una partida de 17 11. 6 s. a compliment de 100 H. pel Hoguer anual 
de les cases situades al carrer de la Merce, i el mar9 i desembre de 1686 
er,en dipositades dues partides, una de 1.300 n. i l'altra de 312 n. 12 s. 

72. ACA, AiS, 0.205. 
73. ACA, AiS, 1.34. 
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10 d. a compte de la quarta part de r arrendament de la lleuda reial i 
de Mediona. Aquests diposits confumen també la situaci6 de segresta
ment deIs béns urbans barcelonins. 

Fins rany 1691 no he trobat l'establiment d'una concOrdia dara 
entre els Sentmenat i JIurs creditors. Aquesta és feta ja per Joan de Sent
menat, i la conec grades a una cOpia de 1749.74 ,En ~a concOrdia, Joan de 
Sentmenat es comprometia "que fins y a tant que tots los sobredits cen
sals sien lluhits y quitats, y pagadas las pensions degudas de aquells y 
que cauran de aqui al devant de dits censals, entregara a dits acrehedors 
censalistes e o per ells als e'lets anomenadors en [a present concOrdia las 
cosas· a'Vall escritas y segiients: primo, tota aquella quarta part de la 
llooda de Mediana y rea[ que dit ¡Sor. r-eb 'en ruta rpnt. cilUtaJt, ~a q'll'al 
quarlJa part anys ha esta arrendada en 161811. 2 sous y 6 diners. Item tot 
aquellcensa,l mort ja creat de pensi6 trenta lliuras 'que ,tots anys en sert 
ternnini a .dit sor. fa y presta Jadnto Canet pruges .de ¡Sarria ;bi~brut de 
Barna. Item y finalment totas las rendas que en temps de pau reb y acus
tuma de r,ebrer dita casa de Semmanaten lo comptat de Rosse1l6 que 
són de 'valor annual de alguns sinch centas lliuras, las quals rendas 
consistexen en lo Mas de Boasa o ,Blan Ribera, que se acostuma arrendar 
en sinquanta doblas cada any, en la heretat de Bon 'Pas que se acostuma 
arrendaren vint doblas quiscun any, en un cens annual de vint y sinch 
carregas de ordi fa la vila de Canet en ,RosseU6 a dita casa de Semmanat, 
y ab altres differents censos y censals". 

Joan de Sentmenat, per facilitar el cobrament de les rendes que 
cedeix, ®s a satisfer els seus deutes, autoritza que siguin arrendades per 
"encant públich" i que els arrendataris d' aquestes dipositin el preu al 
Banc de la ciutat. Els "elets de concOrdia", és a dir, els responsables 
legals del fet que els acords siguin portats a terme per ambdues parts, 
pagarien mitja pensi6 de censal a cada un deIs cr.editors acompte de la 
pensi6 de censal que tinguessin mésendarrerida ,entre les pensions que 
se'}s deguessin. El que sobraria, un cop pagades aquestes mitges pen
sions i satisfets els salaris deis "elets" i notari (100 n.: 25 per a un "elet", 
50 per a i"'elet" que portaria [es escriptures i 25 per al notari), es desti
naria a la llulci6 de censals; i el nom deIs creditors amb dret a UUlció 
seria obtiIl¡gut pel sistema d'extracció pública, previa coHocaci6 dins d'una 
urna d'unes paperetes amb els noms deIs creditors. El creditor tindria 
dret a tantes paper,etes com censals li fossin deguts. Aquesta operaci6 
es Ifarita cada any i tantes 'V'egades ,com ho pe¡;metessinels ing¡;essos anll1ai1s 
de la concordia. 'En cas que el censal d'un creditor un any només pogués 
ésser llult en part, fóra liquidat rany segiient a<bans de fer una nova ex
tracci6 per "quitar" censals. ·EI notari hauria de lliurar a Joan de Sent-

74. Ibid. 
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memt ~es aJotes i títo1s jl\lTIJt amb l'apooa de ,la definició dei1 censal O 

censa1s.Els creditors tenien un any de temps, a partir del dia que sis cre· 
ditors haguessin signat la concordia, per inscriure's amb tots els drets; 
si la signaven més tard, no podrien reclamar les mitges pensions acumu
lades des que hagués entrat en vigencia la concOrdia. 

Hs "elets" d'aquesta concOrdia foren, per part deIs creditors, Pere de 
TorreiJlas, i, per part de Joan de Sentmenat, Andreu Foix, canonge de la 
Seu de Barcelona. 

IEI valor del capital del deute del segle XVII, segons calculs que la 
documentació permet fer, era de 91.503 11. 3 s. 4 d. -és a dir, superior a 
la calculada a la minuta devers 1687- del qua[ entra en la concOrdia 
un capital de 56.246 n. lEn el curs del segle XVIII ~a creació de cen
sa~s encara fou una practica corrent per al patrimoni, i e~ volum del 
capita'l delscensalls creats ell segle XVIII fou de 62.518 n. 4 s. 8 d. El 
1777 estava ja lhütel 70,73 % del capital de la concordia, i el 43,79 % 
del capital total. El 1771, l'administrador Joaquim Clara aconseguí que 
els creditors de la concordia permetessin Huir, amb els ingressos d'aques
ta, censals que no hi estaven inscrits i, des d'aleshores -diu Clara vers 
1781-, "sens desembolsar la casa un diner, se han illuhit 12.000 n. y se 
pot acabar de quitar lo patrimoni de Sentmenat". 75 No conee, ,en canvi, 
el vOllum deIs endarreriments de ,les pensions de censaIs; només tine per 
a 1739 una valoració del volum deIs endarreriments de les pensions deIs 
censals de la concordia, i és de 35.915 U. 8 s. 10 d. La publicació deIs 
balanQOs de la concordia d'uns quants anys, aqueHsque la documentació 
m'ha proporcionat (Quadre 4), permet aproximar-se a aquesta gran ope-

QUADRE 4 1 

Balanros de la Concordia Sentmenat 

AllI)'s Quantitat cobrada Quantitat pagada 

-1692 -1713. 
IV-1726 - X-1728 . 

-1728 -17'3,3. 
-1700 -174'2. 
-174J21 -17'54. 
-1754 -17S6 . 
-1756 -1777. 
-1777 -1793. 

34.239 
7.155 
9.044 

11.8'83 
15.105 
3.10.9 

43.62,8 
Lt5.071 

15 
1 
4 
1 

12 
'2 

19 
11 

9 
9 
4 
1 
9 

lO. 
7 
4 

33,,4151 
6.436 
8.886 

11.609 
14.973 

2,.505 
43.657 
4JL456 

1. .A:CA, AS, 1.34. VaJ10rs e:q>ressats ,en Iliures, sous i diners. 

75. AlOA, .AcS, 0.302. 

8 
18 
15 
5 

13 
16 
4 
9 

2 
11 
7 

6 
5 

11 
1 
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ració de la concordia Sentmenat, la darrera notícia de la qual és de 1801, 
en que el deute esta ja practicament liquidat. 

CRONOLOGIA DE L'ENDEUTAMENT 

Intento ara confeccionar un quadre cronologic per tal de situar el 
punt algid de la creació de censals. Aquest quadre no és del tot complet 
pel fet que no sempre es coneix la data de creació de censals. 

Creació de censals 

Segle xv . . . . . . 
La meitat del segle XVI • 

2.a meitat del segle XVI . 

1.a meitat del segle XVII. 

2. a meltat del segle XVII . 

La meitat del segle XVIII . 

2.a meitat del segle XVIII (fins 1777) . 

Volum del capital 

2.264 n. 
998 11. 10 s. 

17.900 n. " 
17.616 n. 

1.843, n. 
2'5.574 n. 18 s. 
7.900 n. 3 s. 4 d. 

.. W.460 11. 'són de les dues darreres decades del seglle XVI. 

De la lectura d'aquest quadre diria que l'acumulació de censals es 
produeix entre finals del segle XVI i la primera meitat del XVII. La manca 
de creació de censals de la segona meitat del XVII, la relaciono amb una 
perdua del credit que comen9a a recuperar a la primera meitat del se
gle XVIII, sobretot a partir de 1727-1728; finatlment sembJa registrar-se 
un abandó de la practica del censal a la segona meitat del segle XVIII, 

lligada segurament amb la recuperació i augment substanciós de les 
rendes del patrimoni. 

Una altra cosa que he intentat de determinar és la tipologia deIs 
creditors. Segons un estudi detingut,el 42 % del deute pertany a l'Es
glésia, el 40 % a la noblesa 76 <en alguns casos pot estar en relació amb 
drets legitimaris), en un 18% són particulars indeterminats, entre els 
qua'ls he pogut distingir alguncapella, atlgun notari, un pages i un 
ciutada honrat. 

Si trebaUs posteriors verifiquessin el predomini de la nobles a i l'Es
glésia com a creditors de censals, caldria aleshores tenir en compte l' en
deutament com un factor ambivalent acumulador i/o disgregador de la 
renda feudal. 

ElI fet de 'l'endeutament i el sistema de ,les conoOrdíes caldría rela-

76. Cal recordar que IPere de Torrelles figura com a "elet" de la concordia per part 
del creditors. 
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,donar-los amb la discussió entorn de la conjuntura economica del XVII, 

vinculada a una etapa de reacció senyoriaI. Pel que es refereix a Cata
lunya, caldria estudiar, d'una banda, les possiMes maneres de transferir 
el deute als pagesos a través de les ooncordies i, de l'altra, fixar l'atenció 
en l'apertura de capbrevacions (concretament el feu deIs Sentmenat fou 
capbrevat el 1591-1600 i entre 1630-1635). Hi ha notícies de la forta 
,oposició deIs pagesos en el curs de 1591 7700ntra la capbrevació. Seria 
interessant d'esbrinar nns a quin punt les capbrevacions, aquests anys, es 
poden considerar com una forma de reacció senyorial. 

DRETS LEGITlMARIS 

EIs drets legitimaris degueren pesar greument sobre eIs patrimonis. 
Els tituIars, pel que es despren del cas deIs Sentmenat, es regien pel 
.capítol 94 de les Corts de Mont¡ló de 1585. Aplicar aquest capítol de Cort 
comportava coneixer el valor global del patrimoni per avaluar-ne la quar
ta part. No disposo d'un coneixementexacte d'aquest procés per al cas 
deIs Sentmenat; només he pogut seguir un sol exemple, el que es 
produeix en morir Emerenciana de Torana. Aleshores, el patrimoni pIe 
de deutes, és un gran esfolrt¡l e'l que cal f.er per av<rluar-,lo i ad hi devien 
jugar IffiOI.ts inter.essos. Segons un Ibalan~, el.oos hereditari, deoo'its deutes, 
era de 47.675 n.; 78 s'egons un ailrtre hailanc;, el cos hereditari, doouIÍ5 deu
tes, era de 35.400 11.79 Segonsel primer balanc;, [a Ilegítima, apHcant el 
capítol de Cort de 1585, hauria estat de 14.418 11. 3 s., i, d'acord amb el 
segon balanc;, de 8.850 11. Generalment la solució deIs drets legitimaris 
es resoli a després de Uargues tensions i a vegades plets. En el cas que 
segueixo, ds membres de la fanúlia 'amb drets ~egitirnarÍ's 80 er,en: IPere 
de Torrelles, Maria de Sentmenat Despujol, Ramon de Sentmenat, Felix 
de Sentmenat, Gertrudis de Sentmenat, muller de Martí Pomar, marques 
d'Ariño, i Antonia de Sentmenat, IDuIler de Josep Magí de Magarola. 
Els dos primers, germans de Francesc de Sentmenat, la resta, fills de 
Francesc de Sentmenat i d'IEmerenciana de ToraIla. Entre Antonia i 
Gertrudis ja demanaven 26.000 1J.81 ,Elionor de Sentmenat, muHer de 
Joaquim de Gualbes -que, morint avíat (1681), solucionava una part 
de la qüesti6-, recIamava per dot i drets 15.000 1I.82 Entretant també 

71. AOA, AiS, 1'.232 i 3,6<6. ,Arxiu Historie Terrassa, Capbreu ,S'entmenat 1630-163-5. 
Dee aquesta notícia de Terrassa a Roser Domimeeh. 

7'8. ACA, AlS, 1.34 (v. 1<687), 0.281 {v. ,106<80). 
79. AlGA, AlS, 0.'205 (v. 1687). 
80. Ibid. 
81. Ibid. 
82. ACA, A;S, 1.34 (ovo 1~1l). 
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moria Felix {1692), i en aquests casos la part corresponent passava a 
l'hereu, és a dir, Joan de Sentmenat.83 

Finalment, pel que ·es despren de la documenta ció, la solució fou la 
segiienrt: per a Ma:ria de Sen1Jmena't Desip'ujül i rper a Pere de TonreUes, 
una pensió anual iVitalícia de 300 11. a cada un.M Per a Hamon l'usde
fruit durant la seva vida dellloc de Claverol de [a varvassoria de Tora
lla,86 que rendava 190 n. rany a comenyaments del segle xvm.86 A AntO
llia li Joren assignades 87 les cases del carrer de la Merce, valorad es en 
4.000 11., i 4.000 JI d'endarreriments de la pensió que la Batllia General 
assigna a IEmerenciana -tal vegada era una assignació com a recom
pensa per l'actitud de la família favorable al rei durant la guerra, i en 
relació amb [a súplica d'Emerenciana-; de tota maneTa', Emerenciana a 
penes cobra. \FinaJ.ment, a Anto.nia també ili assignaren 2.000 n. més de 
censosendarrerits de les cases del carrer de la Merce. Segons sembla, 
J oan de Sentmenat considerava propietat els endarreriments a efectes de 
Ilegítima o doto Josep Magí de Magarola no acoepta i nnalment s'assig
ll'arr-eJl conjrunitalment amb les ooses de ¡a Merce 4.000 n. ef,ectiV'cs, de les 
quals sembla que 942 n. 6 s. procediendel patrimoni Torana.88 Quant a 
Gertrudis, també l'assignació sembla que fou de 8.000 11.,89 perO. deseo
nec la forma en que Ji foren atorgades. És difícil deduir de la documen
tació quin valor tenia el conjunt de la llegítima i extreure'n la relació 
amb el valor global del patrimonio 

83. AOA, AS, 0.2181 (.v. l'680). 
84. ACA, AS, 1.34 {Y. 1\671, Y. 1:(75). 
8<5. ·ACA, AiS, 0.205. 
OO. ACA, AiS, U~4 «l'739). 
87. kOA, AS, 0.205. iEllis dots de les dones de cases notables podien ésser Gubstan

ciosos; així, Caterina de iRocabe·rtí ¡(Caps. matrimonials, 14-N-1503) es oasava amib J1aume 
de Cardona i aportaya un dot de 10.000 florins (que, a 11 oous el flo~í, equiyalien a 
5.500 11.) Bobre els oensals que Bemat Huc de iRocabertí ~bia cada any sobre el general 
de Catalunya (7.000 florins), i sobre la baronia de V,erges {3.000 florins) (ACA, AS, 
0.79 A, 3, núm. 9). Ell dot de ISicília de Cardona {Caps. matrimonials, 2!3~W"1524}, que 
es casa, amb Ouerau de Queralt, fou també de 10.000 florins, a raó d' 11 sous el florÍ 
(AlGA, AS, 0.79 A, 3, núm. 1<5). Isabel de ISentffienat i de Ton-e11es aporta com a dot 
(Caps. matr., 19-X-1'614) en el seu matrimoni amb lMiqucl de Cardona i de iRocabertí 
5.000 n. 'úACA, AS, '0.79 A, 3, núms. ,59 ¡j 60). El dot de lDionísia ·de Reart i d'[cart 
(Caps. matr., 20-J..l«~7'l'), casada amb Maurici de Cardona i de Ouimera i Rooabertí, fou 
de 21.000 11. ¡(AOA, kS, 0.79 A, 3, nlÚm. 92J), que havien d',ésser pagarles de la manera 
següent: 11.000 el dia de les ,esposMles i la resta a terminis fuats; quan morí iMaurici 
(2I-VI-1614) n'havia oobvat un total de 14.<ÜOO ,(-AieA, AS, 0.719 A, 3, núms.2 i 3')1. Els 
béns deIs Sentmenat, \'ers 1762, estaIVen oibligats a restituir el dot (1:gcV:I-112!5) de 
Maria Teresa de Boixadors i ISureda, que fou de '20.000 U. de dot estricte i 10.000 U. 
d'esponsalici. (AGA, AS, 2.94). 

88. ACA, AS, 0.281 ~Y. 1680)., 
89. AGA, AlS, 1.34 «v. 11687). 



Arrendament de Sentmenat . 
" Sto .LIoren9 Savall 
" Terrassa 
" Fals 2 • 

QUADRE 51 
Ingressos deis Sentmenat. Segle XVIII 

17319 

1.258 
250 
350 
20.0 

v. 17150 

1.400 
300 . 
418 
290 

Dins la Concordia 

1771 

2.000 
3,s0 15 
760 
287 10 
200 3 

1711:H 

3.000 
500 
875 
3'62 10 
335 

1789 

2.687 10 
625 
975 
362 1.0 
327 5 " Perpinya o del RosseHó . 

" lleuda de Mediona 4 ~---------------- Dins la Concordia --------+ 
Sto ,Andreu 5 

Cases de Baroelona 6 

Censos 7 

Pensions de Censals 8 

Arrendament de TOTailla 9 

" Palau 10 

Tl1emp 
Hisenda de Madl1id 
Arrend!ment ~~ iPallej~ 11 

o GlTOneHa 
" Ja ·Plana de Vic 
"Ja Quadra de Plegamans 

i anexos. 
Camps Gurri (Vic) . 
Arroodament de Ila mesum de [,·aJi 

~----

195 5 4 
Alienat -+ 150 

250 398 4 616 
23 146 80 60 450 
27 8 

510 220 
~ en plet 

1.355 12 2 
4'00 

10 
700 
425 

N o els pe~~ny encllJTa 

N o els per~~ny en~,llJTa 

4.590 4.143 

350 
----+ 

700 
1.700 
1.225 

852 15 

800 

9.484 4 

475 
87i5 

315 

87'5 
2.281 5 
1.727 5 

1.271 
140 

1.182 

15.15.0 

1. lACA, AlS, 1.34, 2.94, 2.119. Vialors expres&ats en lliures, sous i diners. Aquests arrendaments incIouen les parceries. 

52 1.0 
196 

53·7 10 
875 

232 8 2 
1.15.0 
2.150 
1.387 5 

1.250 
140 

1.2.00 

14.147182 12 

A les sumes totals del quadre, per a alguns anys caldria afegir-hi les reserves que es fa el marques del que és recollit peIs arrendataris. El 
valor d'aquestes reserves, en els casos en que la documentació em permet saber-ho, osciHa entre 1'4 i 115 11. anuals per ·arrendament, i solen 
consistir en aviram, ous i caps de bestiar (1739). També, per a alguns anys, caldria afegir·hi el valor de Ila meitat deIs llulsmes que es cobraven, 
que, el 171319, pujaven a 1140 n. Un document de 1'770 diu que rulgun any e1s 11ulsmes poden representar unes 3136 11. També, algun any, el 
patrimoni podia ingressar en concepte de liquidació de deutes. Entre 1779· i 1788, el marques de Moya oal!,3, al de S·entmenat. en virtut de cnn-



córdia de 21 de desembre de 177.':J, O.7'::>U 11 • .l!:n el quadre no figura la Torre <1e ::>arna <1els ~tanana. ~l l'IU'U-l'I'Ul, el ma-sover !le la Torre 
pagaya als Clariana en cargues de vi, i aquestes rentaren 89 ll. 16 s. 6 d. i 86 ll. 10 s. respectivament. 

2. /SIegons Bofarull (ACA, AlS, 1.2319'), el 4 d'abrhl de 1704 fou dictada una executoria a favor de Joan de Sentmenat, en la causa seguida 
contra el duc de Cardona, en la qual es declara' que competia als Sentmenat la meitat del delrne deIs masos i terres situats a FaJs, que posseia 
en alou del duc de Cardona. 

3. No s'explicita si Perpinya ja no forma part de la ConcOrdia; la quantitat rebuda fa suposar que es refereix a tot el patrimoni del 
Rosselló. 

4. IDins la Conoordia. lE! 17,82, la marquesa de Sientmenat diposita 6.000 ll. per la llulció de la, meitat de la 'llart que Ji corresponia de la 
lleuda de Mediona, en mans del comte d' Aranda. 

5. l'ertan¡yia als ISentmenat, pero ""liS d'octubre de ¡,614 l'havien venut a Anton Viñola, a carta de grada, per 900 ll. (fndex Sentmenat, 
vol. 17). Era readquirit 'ller Joan Antoni de iSentmenat per la mateiXla quantitat (7-V-J:774) ,(AGA, AlS, 2.915),. Els ingressos de ,Sant Andreu 
del quadre no són complets, només són el valor de la quarta part del delme del ca'llem. EJ 1783, els fruits decimals de ,Sant Andreu rebuts pels 
Sentmenail: foren: gra, 6 Q.3 q; l1egums, 4 Q. 6 q. EJ 11684 fou: gra, 10 Q. 6 q; llegum, 12 Q. 6 q. 

6. Les fluctuacions deIs Uoguers urbans no depenen solament del preu deIs lloguers, sinó també del nombre de cases llogades, i del 'Vallor 
d'aquestes. IEls elevats ingressos de 1771 i 1781 es deuen al fet que la casa de la Riera de St. Joan, la més important que tenien els Sentmenat a 
Barcelona, estaiva llogada per 235 ll. 4 s. i '420 ll. respectivament. Aixo no vol dir que els 110guers urbans no insinuessin una tendencia 
a pujar a finals del sewle XVIII. La casa de la Riera de Sto Joan és llogada el 1771 per 2315 11. 4 s., el 1773 per 390 ll., i el 17'81-1784 per 
420 11. anuros; la casa de ~a cantonada, la segona en qualitat, per 109, ll. anuals entre 1781 i 17184, i per 123 ll. anuals entre 1784 i 1789. 
La ,botiga de la cantonada, per 22 ll. el 1 ~319, per '26 ll. anuals entre 1772 i 1773, i per 40 ll. anuals entre 17,713 i 1782 (cal remarcar que s'hi 
havien fet algunes reformes el 1773). La botigueta de Ferrer, de '8 11. anuals el 1772·1776, passa, a 11 11. anuals el 1777-17'81. 

7. És un 'Valor molt variable s,empre. 
8. La 'llra,ctica del censall desapareix a finals del segle XVIII. iLa reducció de l'interes del <5 % al 3 % (1 ~50 a Catalunya) tal vegada 

hi degué influir. 
9. Entre ,1'7,39 i 1750 foren voenuts Toral101a, ,Serradell i la Pobleta. 
10. En virtut d'una sentencia a la Reial Audiencia fou adjudicat a la casa de ,Sentmenat. Hi havia plet almenys des deIs temps 

d'Emerenciana amb la CoHegiata de Tremp. Després de la sentencia es signen conoordies amb la CoHegiata ¡(l2~V-117,9 i 2J2-lrH-17r80). La 
CoHegiata cobrarla 14'Ü ll. anuals i renunciava a les seves pretensions ~ACA, AS, 2.95, fol. 272~. El 1777, el marques de ,Sentmenat adqui
reix també una casa a Palau. 

11. 'Pertanyia a la casa de Torrel1es, pero, per renúncia (1 ~27) de Menna de Sentffienat, que com a segon hi tenia dret, 'llassa a la casa 
de iSentmenat. tMenna hi renuncia 'a canvi de la quadra i rendes de Terrassa, que Francesc de ISentmenat Ji cedí en concepte de Ilegí
tima. El 8.IX-1768, Menna signa una escriptura de revenda de la quadra i rendes de Terrassa a favor de Joan Antoni de ,Sentmenail: .(A,CrA, AS, 
2.95, fo1.271), CPal1eja resta, com a mas deIs ISen~menat, pero la resta deIs béns deIs Torre11es, tot i que el castell de Montbui sabem que els 
pertanyia el ,5-1-1782, en ds curs del segle XVIII foren alienats. Per una minuta de 1739 s,e sap que Montbui i La Hooa estaven empenyorats 
per 14.000 ll. (ACA, AlS, 1.34); tal vegada aques! factor 'afavon l'aJienació. La Roca, el seg1e XV'III, passa a mans de Santa MarIa del Mar de 
Barcelona (!FLUVIA, Els castells catalans, vol. 1I, !p. 254. 

1'2. Aquesta xifra ha estat obtinguda amb algunes dades extrapolades que no cree que modifiquin substancialrnent el valor global de 
la renda d'aquest any. 
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RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI. 

ELS EFECTES DE L'EXPANSIÓ DEL XVIII SOBRE LA RENDA 

Per coneixer el valor anual deIs ingressos del patrimoni al segle XVIII 

disposo tamoo de notícies fragmentarles, pero mJÍllors que les del se
gle XVII, que em permeten avaluar els in gres sos anuals del patrimoni en 
cinc moments concrets (Quadre 5). ILa documentaci6 permet afumar que 
el 1739 les rendes semblen mantenir uns nivells inferior s als de finals del 
segle XVII, pero, coneguda la situaci6 d'endeutament del patrimoni, cal 
considerar aquells ingressos fantasmals, mentre que aquests de 1739, 
amb la marxa de la concordia, ja s6n reals, la qual cosa evidencia més 
aviat una recuperaci6 del patrimoni. El 1771, els ingressos quasi han 
dU;pilicat, pero 1a ra6 d'aixo esh"oba sobretat -en la· inooyporació de la 
meitat de les rendes de Gironella, després de la concordia de 1762, i la 
inoorporació del patrimoni Clariana a causa de l'enlla9 matrimonial de 
1754. La situació de la renda el 1781 ja és molt diferent, i l'augment té 
un origen en eil creixement economic del segle xvm i 'Sobretot esta 
relacionat amb els ingressos agraris {Quadre 6}. Aquests ingressos ex-

QuADRE 6 1 

Valor del patrimoni Sentmenat sense Gironella i Clariana 

1'739 v. 17150 1771 1181 1789 

4.590 n. 4.143 n.2 4.906 n. 9 s. 8.548 n. 10 s. 8.020 n. 13 s. 2 d. 

Valor dels ingressos agraris del patrimoni Sentmenat sense Gironella i Clarmna 

1739 v. 1750 1171 17181 1789 

2.968 n. 3.053 n. 4.448 n. 5 s. 6.087 n. 10 s. 6.062 n. 10 s. 

Valor dels ingressos agraris Sentmenat - 1/2 Gironella - Clariana 

1711 17181 17'89 

6.526 n. 9.086 11. 8.699 n. 15 s. 

1. ACA, A'S', 1.34, 2.94, 2.11119. 
2. Les vendes de lIocs .de la varvassoria de ToralIa i les irregularitats del !patrimoni 

do CasteUa provoquenaquest descenso 



Un patrimoni nobiliari als segles XVII i XVIII 63' 

perimenten, des de mitjans deIs anys vuitanta, una tendencia a la perdua 
del ritme ascendent i una certa desacceleració, per no dir una lleugera 
reculada. 

Aquesta evolució de la renda senyorial coincideix amb les afirma
cions que Vilar ha fet a partir deIs arrendaments del patrimoni reial per 
al segle XVIII. Sembla que es confirma que hi ha hagut una efectiva recu-' 
peració al llarg deIs anys trenta i expansió durant el segle XVIII i que 
"les classes senyorials s'han beneficiat ampliament per mitja de nombro
ses ivariades deduccions"90 d'aquestaexpansió. Quant a l'evolució de la 
corba, la informa ció de que disposo ara per ara no em permet comprovar 
el fenomen amb l'exactitudcronologica que fa Vilar. Les dades sí que' 
em pemneten, ¡pero, la¡precirur Ja mpidesa de l',alsn d'ingress'Ü's entre 1760 i 
1780 que rufirma Vilar i l'estagnació o caigudadels anys 1782-1787; en 
canvi, no puc coneixer la nova arrencada que Vilar situa entre 1788-1795, 
ni la maxima superior de 1796-1801.91 L'estagnació o baixa de 1782-1787 
encara resta més ,confirmada si es té encompte que certs arrendaments 92" 
el 1789 'ja 'estan ,en vi,es de Teou¡pemció; així, Ja dOCUlmentació anoSltra que 
Terrassa, a J'arrendament de 1777-1780, fou adjudicada per 1.062 n. 15 S., 

que Stant iLiLoreng ISavall, el 1782-1783, no s'arrenda i que, duraI1ll: eJs anys: 
1784-1787 estava oarrendat :rer 61211. 10 s. De tota manera, les dades re
gistren ¡>eT a 1789 respeore a 1781 runaestagnació o rooulada que una. 
cronología més detallada confirmariaamb més rotJunditat. 

Els ,sentmenat comencen a donar símptomes de recuperaci6 vers 
1727; en s6n proves b compra de dues cases petites a la Riera de Sant 
Joan i la compra del Mas Casave1l6,93 aquest darrer per 1.820 11.,94 compra 
que !ha'gué d',éss,er confirmada el 12 de juliol de 1774 pel marques amb un 
pagament de 70 n. més.95 De tota manera, seria perillós de posar l'em
fiasi en aquestes compres, perque és també en 'wque5lts anys que aliena 
part deIs lIocs de la varvassoria de Toralla 96 i perque tal vegada la 
compra de Casave1l6 esta relacionada amb una situació d~endeutament 
del mas, com consta en un document datat a 11 de setembre de 1727. 
De fet, la compra del mas comporta l' adquisició per part deIs Sentmenat 
de la responsabilitat del deute -un conjunt de censals-, deute que eIs 
Sentmenat volgueren pagar amb el cobrament d'uns endarreriments deIs 
pagesos del terme.97 Les compres més significatives i demostratives de la 
solvencia i bona situaci6 del patrimoni s6n les de la segona meitat del 

90. P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, ,Baroedona, 1966, vo!. ILI, p. 533,. 
,91. ,P. VILAR, op. cit., vol. HI, pp. 5315.$36. 
92. Uso les mateixes fonts deIs Quadres 5 i 6. 
93. .A!CA, ~S, 0.205. 
94. ACA, .NS, 1.239, 
95. ACA, AS, 0.27. 
96. ACA, AS, 0.205. 
97. AOA, .A,S, 0.28,1. 
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segle XVIII: 98 quart6 de Sant Andreu per 900 11. (7-V-U74), censos i 
dominis de la catedral de Solsona al terme de Sentmenat i de Cal des i 
d'altres nocs velns per 2.550 11. (3-X-1779), adquisicions deIs delmes de. 
Palau i anexos de la castellania d'Amposta en plet, almenys des deis 
temps d'Emerenciana,amb lacoHegiata de Tremp. iLa sentencia de la 
Reial Audiencia, favorable al marques, i la renúncia de la coHegiata per 
140 n. anuals (concordies de 12-IV-1779 i 22-HI-1780) fan suposar que 
el marques tenia poder economic per a una solud6, favorable als seus 
interessos, d'un plet secular. Encara el 1777 hi ha referencies que com
prava una casa a Pailau. La incorporaci6 d~l patrimoni Meca-RocabertÍ
Guimera, que rendava durant el període 1755-1758 entre 7.000 i 8.000 n. 
anuals fou una considerable aportaci6 el 1824.99 

És gairebé inviable de des triar deil conjunt de Ja renda la part deIs 
ingressoo que peroobiene[s Senbllenat en conoept'e de propietat de [a 
part que percebien en con:cepte de drets foodals. De 11O!ta ,illMliera, ¡per a 
1739, !Í sobre la has,e d~un balan9 de la Eamruia,100 es ip0t ,oobrinar aIguna 
cosa 'enaquest sentit, si més no rper al feu de Sentmenat i el de PaUeja. 
Segons aquest balan9, ei1 67,10 % deIs ingressos del feu de Sentmenat tin
drien el seu origen en drets senyorials, i només el 32,89 % procediria de 
la propietat territorial: heretat de Sentmenat i /Mas Casave1l6, amd6s 
sota regim de masoveria. Encara aquest 32,89 %, deduldes les despeses 
al1ua!ls (meitat del cadastre, podar i esporgar les vinyes, esporgar les 
O'liveres, fer ~' oH i trepitjar el vi), quedaría redui:t al 29,58 %.1Q1 

Quant a PaUeja el 87,41 % procediria deIs drets feudals i només un 
12,58 % de l'heretat, també en regim de masoveria. Per a dates més 
avan9ades del segle 102 (11766-1771) es pot destriar, de la collita que re
ben els Sentmenat en el propi feu, la part procedent de les parceries 
de l'heretat del casteH i del Mas Casave1l6 -si bé amb delme i pri
mída del pages incloses- de la part procedent només deIs delmes del 
terme. El gra procedent de les parceries representa el 19,61 % de la collita 
total que reben els Sentmenat, pero, en canvi, si només tenim en compte 
la xeixa, aquesta representa el 35,32 % de la collita. Pel que fa a les 

98. ACA, AS, 2.9,5, foili.2712. 
99. ACA, iNS, 0.171. 

1'00. ACA, AlS, 1.34. 
101. Si peral segle xvn es oonsideressin com a ingresos prooedents de la part 

oornercialitzada de ITa propietat del feu Sentmenat les 7 quarteres de hlat, les 12 de faves 
i les 4 oargues de vi daret fora del consuro domestic (vegi',s Quoore 21), els ingressos 
procedents d'aquests productes només representaroen un 9,61 % del totaJl de1s ingressos 
dé!: feu. 

102. AJCA, AS, 3.11, 1.6. Esteve Canales, en la seV'a tesi de lliaenciatura inedita 
Las tON'es de Cariella. COlltribuci6n al estudio de una propwdad señorial en la comarca 
de La Selva (siglos XVII-XIX), Universitat de Bellaterra, 197'3, pp. 11'2·113 i 117-119, 
també constata Ja dificultat de separar els ingressos de Ja propietat deIs ingressos deIs drets 
senyoriaJs, i estima que aquests darrers, en el perÍode immediatament anterior a 11ur abo
Jició, representaven ,la quarta part deIs ingressos peroebuts pels marquesos de Cartella. a la 
comarca de la Sew,a. 
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lIeguminoses, representen el 41,31 %. Quant a la producció de vi no dis
poso de dades versemblants per destriar ambdós conceptes -propietat i 
drets senyorials- per aquests anys, pero sí per 'als anys 17!15-1716, 1718, 
1720 i 1723-1729, en que laoollita de vi procedent de la propietat és 
d'un 39,25% i tot i el risc aplico aquest 39,25% a [es mres de 1765-J.769, 
1771.102 bis Ara bé, aquests percentatges caldria convertir-los en valor 
monetari per poder-los relacionar amb el lValor de ~a renda anual de 
Senltimenat. Fer-ho és arriscat, ¡pero oonsidero que valla ¡pena d'intewtaT 
~gunaaproxima-ció, a~menys en :reladó amb :la X'eixa ri ,el vi, mru1tiplkant 
les quantitats pels preus que Vilar dóna per a ia Barcelona del segle XVIII. 

Segons aquesta operació, ,el valor mitja monetari procedent de [a pro
pietJat territocial només de ,1a X'eixa: (1766-1771) i el vi {multi¡pJ:icaoi6 del 
39,25 % de [es üollites de vi de 1765-1769, 1771 ¡peIs rpretliS deIs ma teixos 
anys) és de 625 ll., que representa el 31,25 % de la renda de Sentmenat 
de 1771, i d' aquest percentatge la part més impor'tant procedeix del vi, 
am1b un 23,43 %. Si aquesta aproximació és v~lida, [a renda de [a propie
tat i la renda senyorial haurien augmentat ¡n-oporcionalment. 

No pucestablir per a la resta del patrimoni relacions similars, pero 
l' exemple del feu familiar és significatiu del pes del valor deIs drets 
senyorials en ¡a composició de ~a renda agraria. Cruldria que els es
tudisdel segle XVIII es proposessin anaHtzar Sus a quin punt, en el 
curs del XVIII, pogueren canviar els termes deIs pactes de masoveria en 
la mesura queaquest fet -com el de l'ampliació de la terra de oonreu
podria haver estat una forma d'ampliar els ingressosagraris procedents 
de la propietat territorial. L'intent sempre és difícil, perque sovint eIs 
termes deIs pactes no són del tot susceptibles d'ésser comparats. Només 
disposo d'un exemple -i encara es tracta només d'uns eX'tractes de pactes 
de masoveria- en relació amb aquest punt. Es tracta deIs termes deIs 

102 ,bis. Les xifres de la collita¡ g,lO'bal de vi que perceben els SeIlltmenat en 
el període 17i65-.1169, 1'771, han sofel'l: una disminuci6 del 28,65 % en reilaci6 a les 
xnres de 1715-171'6, 171'8, 1,720 i 1'723-1729. En aquest moment no estic en con
dicions d' e1qJlÜcar ~qUJest feto P. Vilar reoorda que hi ha registrades prollestes contra 
el desenvolupament de bVID)I1a cap etl 1730 i que l'extensi6 vitíoola e6ltava en el SIe'U 
pie abans de 17,50. (P. V:iIlar, up. cit., vol. In, p. 429). Aquest fet podria, en oorta 
manera, explicar-illo. Pero també [lOdria ser iUIla elaplicaci6 ,en ,a¡quest cas concret canvis 
metrologics o 'Un canvti ,en ¡es relacions de producci6: pas de la vmya deil castell del 
sistema d'explotaoi6 directa al .regim de rabassa morta. Aleshores aquest 39,25 % que he 
aplioat variaria. Cal remarcar, ,doncs, el grau etlevat de risc que representa aplicar aquest 
39,25 % ares xifres globals ,de 1765-1769, 1771 .. Tail oom diu KuIla --.referint-.seails tre
balls de lRutkowski- evidentment esdevé iUIla aperaci6 contraria a b realitat historica 
concreta separar la part de '1es rendes del senyor ¡procedents die la seva economia per
sonal de res ¡prooodents de les 'reyes prerrogativ1es feudals sobre l'economia camperola 
pe! fet que esdevé impossib1e 'aplioar iLa teoria detl s¡'s!Jema ca:pitaíLista a ~'eoonomia del 
sistema feudal. A més, en molts casos ,aquesta diferenciaci6 -com el cas que tracto- no 
es verifica amb suficient fonamentaci6 i les conclusions són dubtose5. (W. Kula, Pro
blemas ti métodos de la historia econ6mica, iBaroe<lona, 197·3, pp. 143-150). De tota mane
ra, peor entenme ,les tensions que provoquen ¡es refonnes liberals ·agraries eII1tre sectO'rs 
de les classes dominants calen, tot i que les inda:gacions siguin dubtoses, aproximacions 
en aquest sentit. 

5. 
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pactes de masoveria de l'heretat de Terrassa del 15 de gener de 1738 i 
del 22 de juny de 1782.1<l3 Els canvis entre les dues dates són for~ 
eloqüents, tot i que, essent uns extractes i no els documents notarials 
complets, no em permeten anar massa enIla aunes simples' constata
cions 1M de r evolució de les cUmsules deil pacte en sentit favorable per aJ 
propietario 

Proporció del 
repartiment 

gra 
vi 
oH 
cadastre 
d',altres obHgacions 

LES DESPESES F AMIUAIIS 

\1.738 

1/5 
1/3 
1/2 
1/ 2 ,el paga el pages 
12 sots per plantar els 

pIaI1900s que H lliu
!l'ara el senyor 

1/4 
1/2 
112 
totalitat pagat pel pages 
40 sots per plantar els 

plan900S que H ,lüura
ra el senym. 

Plantar 6 al'bres fruiters. 
,Plantar ,500 oops. 
Plantar 25 a.lbers a la tor-

rentem. 
Sembrar 4 qua11l:ans de 

pinyons. 

Poe permet esbrinar la documentació de les despeses de la familia 
per al segle XVII. lEs pot deduir alguna cosa indirectament. Així, quan 
Emerenciana es trobava sota l'amena~ de les executories de la Reíal 

103. .AlOA, AS, 2.1'19. l,'.arxiu lSootmenllJl: pennetria aprofundir 'aquest !pUDJt amb un 
ús més exhaustiu de la seva documentació. 

104. Tot i que poc es dedueix d'aquest extracte sobre qui paga els jomals, qui 
posa el bestiar, etc., i tot i que alguns tennes deIs pactes no són massa precisos, la com
paració explicita una evolució bvorable al propietario L'elOemple addult coincideix amb 
les conc1usions de ,Pierre VILAR, op. cit., vol. JIJ,!, p. :582, que accepta el fet de l'augment 
de les exigencies deIs propietads en el ,curs del segle XVIII • .Aquestes conclusions, per altra 
banda, coincideixen 'amb des estimacions d'EsteVie Canales per a la comarca de la Selva. 
Vilar també 'admet, per bé queamb matisos, l'augment de Jes exigencies sienyorials du
rant el oo'gle XVIII ,(op. ci~" vol. In, pp. 4815-5103, ,526,537, 644-648). Vegi's també P. VI
LAR, "La fin des éléments féodaux et seigneuriaux en 'Catalogne au XVIII" siecle et au 
XlIX6

, avec qu.elques vues comparatives pour le reste de rEspagne et ¡e iRoussillon", dins 
Colloques Internationaux ONRlS, L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, 
Toulouse, 12-16 de novembre de 1968, ¡París, :Éd~tions du ONRIS, 19711, vod. 11, pp. 745-
7156. ,Per la meya banda puc dir que hi ha consta'llcia a l'arxiu ,s.:entmenat de "causes de 
capbrewació" amb diversos masos del domini Sentmenat per negar-se els pagesos a con
fessar IIlI mas (1729, I-7:a.O, 1731, 17137, 1745, 1767, 1777) i per negar-se ~ pag·ar dclme 
de "gra de taveUa" (17715), ícauses amb ,alguns pagesos i amb el fi.sc reíal sobre l'ús de 
l'aigua del domini (,1745, 1759, 1768) (ACA, AlS, 3.66). 
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Audiencia, els creditors pensaven assignar-ili per ella i ~a seva famr-
lía 1.500 n. anuaJs.; també es pot recordar que l'assignadó anuM a' 

Maria de Sentmenat Despujol i Pere de Torrelles fou de 300 n. En tot 
cas, aquests exemples indir,ectes poden ésser un punt de referencia que 
no convé descartar. Quant al segle xvru, només per a 1739 hi ha refe
lencies detaHades sobre les despeses anuals de la familia. lOO Les despeses 
gIobalsanuals, aquest any, són de 2.292 n. 16 s. 7 d., repartides en cen
sos (38 n. 4 d.), pensions de censals (1.279 n. 3 d.), cadastre (45 n. 12 s.) 
per a Sentmenat -és la meitat del cadastre de l'heretat idel cadastre 
deIs drets del terme, mentre que l'altra meitat va a carrec del masover i 
delsarrendataris. De fet, el pagament d'aquesta quantitat en concepte de 
cadastre és una excepció;el pagament del cadastre per a les altres pos
sessions, i també per a Sentmenat els anys posteriors, es transfereix per 
complet a arrendataris i masovers; la res,ta del vooum de les despeses es 
reparteix en pensions de censaIs de temps limitat (190 n.), en anotja
ments (33 n. 12 s.), i les despeses estrictament domestiques anuals són 
de 706 n. 12 s., de les quals un 27,3 % les absorbeixen els advocats. En 
aquest any, els endarreriments en despeses domestiques és de 2.631 ll. 
4 s. 3 d., i elsendarreriments globals al margedels censals de la concOr
dia o deIs que s'hi hagin inscrit després són de 5.425 n. 18 s. 11 d. Les 
despeses anuals representen, dones, un 50% deIs ingressos de 1739. 

ACTITUD POÚTICA DELS SENTMENAT EN EL CURS DELS SEGLES ~II 1 xvrn 

La família Sentmenat havia obtingut privilegi de nobles a entrat ja el 
segle XVI 106 (20-IX-H542). A les primeres decades del segle XVII, els, 
Sentmenat, com a ttípics representants de la societa<!: f,rudal catalana, els 
trobem relacionats amb el bandolerisme. El virrei Francesc de Borja, per 
l'abril de 1539, es queixava ja de les bandositats de Pujades i Sentme
nat,1()7 pero encara és mésevident aquesta relació amb la notícia que 
ens dóna ISoler i Terop()8 Segons aquest, el 1609 Joan de Sentmenat, 
titular del patrimoni, acollia i protegia de l' acció de la justícia el seu ger
ma ,Miquel, procurador general del seu oncle Miquel d'Alentorn, nou 
prior de CataJunya de ~'orde de Sant Joan, i ell mateix cavaller de ['orde. 
Amb l'hlias de "Borbon", Miquel de Sentmenat, conjuntament amb un 
altre cavaller de l'orde, Calceran Turell, alias Tiana, organitza una tro
bada, al castell de Barbera, de les quadrHles de Hoca Guinarda i MoreIl, 
que s'aJgru¡paren sota e[ .oomandament 1Ínic de Roca Guina!l'da. La 'quadri.-

lOS. ACA, AlS, 1.314. 'No consten despeses d'inversions. 
106. AoCA, AS, O.loB. 
107. Joan !HEGLA, Els virreis de Catalunya, iBaroolona, 11961, p. 94. 
10B. LluÍs M.a 'SOLER y TEROL, Perot Roca Guinarda, \Manresa, 1909, pp_' 148-150. 

1>513-154, 1'59, HH-163, 34'1. , 



-68 Eva Serra i Puig 

na nyerro exoouhll'encarrec de Miquel de SentmeuU!t i G:tl:ceran Tuxell i 
atacaren Rafael mure, senyor del castel1 de Val1espinosa. El motiu de la 
rivalitat era la jurisdicci6 de VaHverd, que el priorat de Catalunya i Ra
faelde Biure es disputaven, i que Rafael de Biure havia ocupat, plantant 
forques i fent-se prestar homenatges, aprofitant la vacant del priorat. 
L'anecdota porta a pensar que som en una epoca en que les hosts feu
daIs ja han desaparegut i el bandolerisme popular podía ésser aprofitat 
pels senyors per tal de dirimir les propies diferencies en la Huita per la 
renda. EIs fadristerns o fammiars sense patrimoni serien, en aquest cas, 
l'enllae;: entre els senyors í el poble organítzat en quadrilles. Aquestes 
relacions ambel bandolerisme s6n, pero, ja paral-leles a una relativa fixa
ci6 de la residencia familiar deIs Sentmenat a Barcelona {com es despren 
del fet que des de 1599 els bateigs familiars s6n datats a Barcelona i 
realitzats a la catedral de ,Barcelona en l10c de la parroquia de Sentmenat, 
com s'havia fet fins aleshores,109 i segons una relaci6 de 1639 en que 
consta casa i residencia a Barcelona de Joan de Sentmenat),llo Les rela. 
cions amb el bandolerisme no s6n obstacle a l'obtenci6 de carrecs a l'ad
ministraci6 catalana. El 1614, Joan de Sentmenat i d'A}entorn és diputat 
militar de la vegueria de Barcelona,1l1 pel juliol de 1634 Joan de Sent
menat i de Torrelles pertany al Consell de Cent de Barcelona pel brac;: 
militar, 112 el 1644 aquest mateix Joan de Sentmenat és diputat militar 
per la vegueria de Barcelona.l13 

Durant la Guerra deIs Segadors, els Sentmenat -a excepci6 de la 
branca ros s ellones a, de la qual procedía Aleix de Sentmenat, bar6 de 
frontera destacat com a cap de la revoluci6 política de Catalunya~ 114 

foren addiotes a Feli'P IV. RaJIllon, de la Jínea Castel1dosriQls, bislbe de Vic, 
era expulsat de Catalunya (1646-1653) i de tornada era bisbe de Bar
celona (1656-1663).116 GaJIceran, rtambé de ia Huía Castelldosrius, canonge 
i vicari de Barcelona, baró de Dosrius i senyor de Canyamars, era ex
pulsatde Catalunya el 1643.n6 Quant a la Iínia troncal Sentmenat, Joan, 
'que moria per l'agost de 1644, sembla que encara complí alguns deures 
militars envers les institucions catalanes,117 pero pel mare;: de 1646 el seu 

1>09. ACA, AS, 0.1~2. 
110. ACA, Generalitat, caixa 216. Doc. citat per ELLIOTT, "A l'ravincial Aristocmoy", 

p. 130. 
111. kCA, Generalitat, G. 7,8/4. Doc. citat per ELLIOTT, "A iProvmciaJ! Aristocracy", 

p. 134. 
112. Dietari Antic Consell Barceloní, vol. XI, p. 287. 
113. AOA, Generalitat, G. 7'8/4. Doc. citat poer ELLIOTT, ",A Pr·avmcial Aristocl1aoy", 

p. 134. 
114. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana, pp. 4!5304l5í4, 478-479. 
115. DACB, vol. XIV, A. de F'LUVrÁ, La Casa de Sentmenat. Línea ... CastelIdos

rius ... , i també José SAN.&BRE, La acci6n de Francia en Cataluña en la pugna por la 
hegemonía en Europa 1640-1659, BarcelO<lla, 1956, pp. 32!2, 369. 

116. DACB, vol. XHI, pp. 239-240,50/31.<509, A. de ~uvrÁ, ibid., i també SANABRE, 
op. cit., pp. 280, 3212. 

117. DACB, vol. X'l'V, pp. 468, 471, i també SANABRE, op. cit., p. 106. 
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successor, Francesc, fugia de Catalunya a causa de la situació política del 
Principat.118 'El 3 de marg de 1650, ,Francesc de Sentmenat feia una 
petició d'ajuda al Consell d'Aragó: el Consell d'Aragó explica, en relació 
amb aquesta petició: "Dado el 3 de mar90 de 1650 al Consejo de Arag6n. 
Se despacho a 24 de margo y se di6 22 ducados de plata como se pedia. 
D. F. de S. dize que por no perder la vida hubo de salir de Cataluña por 
margo del año 1646 por haver enbiado él. conde de Ancurt una campanya 
de cavaHos a prenderle en un lugar suyo y, teniendo dicha de saber 10' 
hantes, pudo escaparse dexando toda su hazienda (que en vassallos es 
muy considerable) en poder de los franceses, y escap6 a pie sin poder 
sacar de Barcelona comodidad alguna". 

T,al :vega.da l' actitud 'a.ddiota li vw1gué estar el 1653 119 en totes les 
bosses d'insacu1ació munkipal. F:rancesc de Senlbmenat, el 1653, era a 
la bossa d'insaculació de conseller segon, del brag miJlitar del Consell de 
Cent, de mostassa de mHitars, de ba,tlles del brag militar, de jutges de 
taula del brag militar, i d'obrers del brag militar. Pel novembre de 1658 120-
esdevenia conseller segon de Barcelona i, tot i que abans d' acceptar 
declM"ava la seva ;part1cipació en l'arrendament de la fleca del pastrim 
encara que no hi figurés el seu nom -aixo significava una imcompa
tibilitat per a l'exercici del carreo---, el Consell de Cent considera que' 
no era causa suncient de :renúncia i Francesc de Sentmenat esdevenia. 
conseller segon.121 El 1691 122 el mI de Frrancesc de Sentmenat obtenia el 
titol de maI'ques. L'obtenci6 del .f:Ítol de marques tenia el seu origen en 
La fidelitat la FeiUp IV en el currs .de la Guerra deIs SegadQil'\5.123 Durant la 
Guerra de Successi6, [a família Sentmenat fou austroma, a diferencia de' 
la branca Castelldosrius, que fou boroonica.124 

Cal remarcar, pero, que en Hurs estereotipades relacions de merits i 
serveis -com Ja que reprrodulm de petici6 (25-X-1795) de ~a concessiÓl 
de "la llave de gentil hombre de camara con entrada" al nou marques 
de Sentmenat, puix que aquesta distinci6 ja la tenia el seu pare- els 
Sentmenat posen l'accent en la fidelitat a Felip IV i neguen Hur passat 
austrOfil: 125 "[ ... ] que el bisabuello del Exponente sosteniendo el partido 

U8. AlGA, AS, 1.94. 
119. DACB, voL XVI, pp. 63,69,76, 7i9, 1·64,165. 
120. DACB, vol. mI, p. 4148. 
121. DACB, voo. X'VH, p. 4. 
W2. AlGA, AS, 2.95, fol. 41, lndexs Sentmenat, voo. XVJ.I, doc. 540, i també 

FLUVIÁ, Los Sentmenat. Una gran familia ... iEra creat marques per reial cedula de 6 
d'abril de 1691 i reial despatx de 20 de novembre de 1,699. 

1,213. Marques de SIETE JGLESIAS, La sublevaci6n de Catalunya. Antecedentes de 
unos títulos del Reino, a "Hidalguía" (195'7), pp. 54:5-560. 

124. S. SANPERE y MJQUEL, Fin de la naci6n catalana, Haroe>lona, 1'905, p. 512, 
i també A. de FLUVrÁ, Los Sentmenat. Una gran familia ... pp. 21&-217: els Gastelldosrius 
esdevingueren "gTandes de España" (170'1-1703) i entraren en }a meC:lJIlioa de ,la polÍltica 
espanyola. Llur membre Manuel de Sentmenat i de Lanuza, que fou virrei, governador i 
capita geneI'aJ. del (Berú, Xi:le i Tierra Firnre respectivament, subvencionava Felip V 
des del Perú durant la Guerra de Successi6. 

1215. AlGA, AS, 0.1:8 Aa, núm. 44 (2l5-X-1795). 
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:de Phelipe 4.° en 1646, y sirviendo en sus tropas, se retiró de ¡as turba
dones de Cataluña, abandonando sus mayorazgos, pueblos y posesiones 
'que fueron saqueadas, incendiadas y confiscadas en odio de su fidelidad. 
Su hijo y abuelo del exponente, pasando por todos ~os grados de la milicia 
-desde 1677 al 1696 que se hallaba comisario general del trozo de Rose
Eón, tubo que separarse del servicio con moti'Vo de su casamiento, y para 
atender a la reparación de su aIl.'ruynado mayorazgo. Por muerte de 
Carlos 2.° heredando la monarquia Phelipe 5.° pasó a Madrid dho mar
qués para lbesar sus :Rs. manos, siendo el primer catalan qe tubo esta 
fortuna en España con qe acreditó su fidelidad. E[virrey Dn Francisco 
Velasco, persuadido del zelo, perícia militar y concepto que tenia en el 
Principado empleó a dho marqués abuelo en las primeras turbaciones 
de 1704 al 1706 para apaciguar y contener al Valles, y a la Sagarra, lo 
qe consiguió con tanta gloria suya como desinterés a sus espensas, lo qe 
confirman ['as varias CaT.tas origina~es del mi'smo virrey con las más 
expresivas gracias. Apoderado de Cataluña el archiduque, y deseosos de 
adquirir en su servicio al marqués para aumentar su parcialidad con un 
sugeto tan opinado, le ofreció la nave de Gentilhombre de Camara, y un 
regimto. de cahalleria, cuyas gracias reusó 126 y hallandose achacoso y 
de avanzada edad envió a sus dos únicos hijos al servicio de Phelipe 5.0 

haviendo sido recompensado por este augusto monarca con la llave qe 
ha'\da reusado al archiduque".127 

,La relació es recolza en fets reals com la participació en la repressió 
de l'aixecament del VaHes quan el príncep Darmstad es presenta amb 
l'estol a Barcelona (1704),128 pero disfressa les relacions amb l'arxiduc i 
diu que aquestes es produlren a causa de les tactiques d'atracció de 
l' emperador.129 

Entre els papers deIs Sentmenat hi ha dos documents que indirec-

126. La documentació reflecteix les rel1acions amb l',arxiduc, que, si acceptem la 
posterior in\Jerpretaci6 que fa la família sobre aquestes relacions, foren causades per les 
pressions de l'emperador. 'I.JeS re,lacions que reflecteix ola documen~ació oon: invitació de 
J'arxiduc a! marques a les Corts (AiCA, 1AiS., 0.18 A,a, núm. :n, }3-X!Il170$); comunicaci6 
de rarxiduc a! marques de ~a seva elecció com a emperador {AlGA, M~, 0.18 ~a, núm. 32, 
1711 i 17l'2). 

127. Un memorial simmar fou executat per Joan de Sentmenat el 174J2 (ACA, AiS, 
1.94). , 

128. Agustín ,LóPEZ DE MENDOZA y PONS, CONDE DE ROBRES, Historia de las 
guerras civiles de España desde la muerte del seiWr Carlos II, que Stlcedió en 1:° de no
viembre de 1700, distribuida en ocho libros por los mismos años regulados hasta el 
de 1708, Saragossa, 1882, p. 191. 

129. ,Berran SOLDEVILA, Historia de Catalunya, Barcelona, 19-63" p. 1.1220. Sol
devila diu que els ISentmenat estaven lligats a ,l'Academia de Bones lL1etl'eS (17129), els 
homes ,de la .qua! -o, millor dit, els homes de l'Academia Desconfiada- havien estat 
austrofils. Eil 17153, el marques de Sentmenat participava a les sessions de J'Academia 
(Antoni CoMAS, Historia de la literatura catalana, Barcelona, 1964, vol. lV, p. 1'37; Jordi 
RUBIÓ BALAGUER, Historia general de las literaturas hispánicas, Barcelona, 1969, vol. V, 
p.225). 
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tament fan referencia a segrestaments practicats per Felip V sobre els 
seus héns, 130 cosa que confirma la seva austrofília. 

Més coneguda i clara fou l'actitud austrOffia de Pere de Torre11es i 
Sentmenat,13l germa de Francesc de Sentmenat, de la branca de la 
familia del patrimoni Torrel1es, que era nomenat governador de Catalu
nya (17-VI!I-1706) i creat marques per rarxiduc, i a qui Felip V també 
segresta els béns.132 També el membre de la família Ramon de Sentmenat 
i de Torrelles, cava11er de Sant Joan, fou austrOfil i encarna l'esperit de 
resistencia de Barce1ona.133 

El present treball ha permes si més no compuJlsar b possible utüitat 
d'aquest tipus de fants. Toi i les seves hmitadons, aqruest ,arxiru pri
vat nobi[iari ha deixat assenyalar, en primer Hoc, la funció de les lleis 
de successió en ~a formació deIs patrimonÍS; en segon 11oc, ha possibi
litat de concretar rabas:t de ¡es difioultar\Js financeres del S'e~e XVII, ~a 
possible tendencia a transferir-les ~: pagesos, i el paper de les concOrdies 
--.sempre que ~a composició de la renda permetía imposar aquesta sdlu
ció- com una manera de solventar el deute amb ia plena garantía de 
manteniment de ~a intfgritat patrimonial. Finrument, ha confirmat els 
beneficis que el desenvolupament agrícola de la Cata!lunya del segle XVIII 

reporta sobre les rendes senyoriruls. Crudria ta!! vegada aprofundir en 
aquests tipus d'esturus, rulmenys per a verificar, en el marcde les con
dicions generails, !l'empla9ament rea!! i el grau d'homogene'itat de les 
for,ces feudals catalanes després de ,la crisi de la Baixa Edat Mitjana. Un 
millor coneixement d'aquestes forces sociails ens collocaria ,en més bones 
conrucions per a situar Ja diruectica senyor-pagesos iexplicar-nos [a de
pendencia, provincialització, Huctuacions polítíques i aiienació cultura!! 
i ~mgüística de les daSlS'es dirigent'S catalanes de J~Antic 'Regirrn. 

1\30. Un 0015 documents CAlCA, AS., 1.34') no és massa eJqJlícit; només fa un 
recompte de pensions cobrades "del segrest" pels creditors cens alistes , la qual cosa 
significa que el patrimoni de la concOrdia queda, incautat, pero degll'é seguir pagant els 
creditors. L'altre document és de mitjan segle xvru (Y. 17,50), i explícitament parla 
deIs "deu anys de segrest en que el rey desde 171,4 a 1724 se prengué las rendas de la 
ca'Sa de S'antmenat y ,~b ellas la yarvesoria" (ACA, A1S, 0.2JOS). Oal remarcar que rus 
yolwns de la intendencia de l'AlGA només he trobat referencies de segrest de dos lloes 
de la vaIlVassoria de Toralla: Claverol i Sarrade11, que eren arrendats per l'arrendador 
deIs segrestos del partit de ;PaUars el 1714, per quatre anys, al preu de '262 n. 10 s. 
anuals (ACA, R. ;P., Int., yols. 2/1, fols. 2415-246). 

131. roan MERCADER 1 RmA, Felip Ve i Catalunya, Barcelona, 1968, p. 167. 
1321. ACA, R. P., 1m., yOlls. 2/3, fol. Ion. El m3lteix Pere de Torrel1es ~rendava 

Palleja, al fisc reial(1,5·IV-17l<6a 14.JV-1717) per 290 11. 
1,33. Ferran SOLDEVILA, Historia de Catalunya, B~rcelona, 1963, p. 1.160. La 

familia Sentmen~t tradicionalment tenia membres seus a l'ordre de .g,ant roan . .Ramon era 
germa de roan ISentmenat i morí el 1713. (FLUVIA, op. cit., p. ,213, i S. SANPERE y 
MIQUEL, op. cit., p. 99). 


	Page 1



