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Sin una fuerte, sin una previa y grande simpatía por su tema,
el historiador no sería capaz de comprender de veras nada de él.

José Gaos1

1  Gaos, José: “Notas sobre la historiografía”, a Historia Mexicana, vol. IX, número 
4 (1960), p. 488.
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Introducció

El present llibre comença l’any 1479, inici del regnat de Ferran II, per-
què aquest moment històric és el que la majoria d’historiadors escullen 
per començar l’edat moderna, i l’acabem l’any 1795, en què finalitza la 
Guerra Gran.

Com que en altres treballs2 hem fet acabar l’edat moderna l’any 1868 
algú pot creure que entrem en contradicció, però aquest no és el cas, ja que 
continuem pensant que fins al Sexenni Revolucionari no es donen de ma-
nera majoritària els elements i les circumstàncies que permeten dir que s’ha 
entrat en una nova època, la contemporània. Tot i això, en aquesta ocasió 
i per raons pràctiques, tanquem el 1795, un any acadèmicament acceptat 
per finalitzar l’edat moderna a Catalunya, i no pas el 1868.

Com a medi físic per desenvolupar els fets històrics que es consideren 
hem triat el Baix Gaià, que per a nosaltres és la part més oriental d’aquesta 
part del Camp de Tarragona que s’ha convingut denominar Tarragonès. 
Òbviament, des d’un punt de vista exclusivament geogràfic, els límits del 
Baix Gaià són discutibles, però la subcomarca conté dos elements que 
permeten considerar-la des del punt de vista geogràfic, o el que encara és 
millor geograficohistòric, com una individualitat: el riu Gaià, que li dóna 
nom i que constitueix l’eix vertebrador de la major part del territori, i les 
línies de relleu que la separen de les terres limítrofes, especialment pel nord 
i per ponent. Així, doncs, entenem per Baix Gaià el territori que té com a 
línia divisòria pel nord els termes del Catllar, Salomó i la Pobla de Montor-
nès, per llevant el de Roda de Berà i per ponent l’històric de Tamarit, ara 
integrat en el de Tarragona, i que, a més dels termes perifèric suara citats, 

2  roVIra I Gómez, Salvador-J.: Història d’Altafulla. II L’edat moderna, 1479-1868. 
Altafulla: Centre d’Estudis d’Altafulla, 2007, p. 17.
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conté els d’Altafulla, Creixell, la Nou de Gaià, la Riera de Gaià, Torredem-
barra i Vespella de Gaià.

Pel que fa als ordinaris dels comtes reis de Ferran el Catòlic al darrer 
de la Casa d’Àustria, emprem el nostrat i no pas el de Castella per tal com 
 Felip I de Castella mai va ser comte de Barcelona. Així escrivim Felip I, 
Felip II i Felip III per referir-nos a Felip II, Felip III i Felip IV de Castella. 
En arribar a Felip V (tot i que fins a 1705 pot ser denominat Felip IV), 
utilitzem l’ordinari castellà per tal com Catalunya, en ser conquerida i an-
nexionada, deixà de ser un estat sobirà i de tenir monarques propis.

Aquest estudi deu molt a la bibliografia relacionada a l’apartat corres-
ponent, però també al buidat dels llibres sagramentals i dels manuals nota-
rials dels arxius parroquials de les parròquies del Baix Gaià, situades dins 
de l’arquebisbat de Tarragona, servats a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona, així com dels fons documentals dels Miquelets i dels manuals 
notarials d’Altafulla i Torredembarra de l’Arxiu Històric de Tarragona.

El caràcter bàsicament divulgatiu que hem donat al treball ens ha fet 
defugir les notes bibliogràfiques i arxivístiques a peu de pàgina, però, tot i 
això, les mantenim per als casos en què les considerem necessàries per fer 
precisions i aclariments de fets i persones.

Direm, finalment, que en tot moment hem procurat donar un tracte 
equilibrat i igualitari a les diverses localitats que integren el Baix Gaià, 
però, tot i aquest desig, els desequilibris han estat inevitables i s’han pro-
duït de manera aliena a la nostra voluntat a causa, entre d’altres motius, 
de les diverses possibilitats documentals i bibliogràfiques dels uns i dels 
altres, així com també de les circumstàncies de cada un d’ells.3 El lector 
ha de tenir clar que no hi ha hagut preferències, però que les diferències i 
les possibilitats ens han superat i, com a conseqüència, han condicionat el 
treball.

3  Cal recordar les vicissituds patides pels diversos arxius municipals i parroquials a 
causa de les guerres, així com la incidència que en el panorama bibliogràfic ha suposat 
comptar o no amb un centre d’estudis o entitat similar.
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I. Distribució del territori

En començar l’edat moderna el territori del Baix Gaià presentava quatre 
divisions: la governativa, la fiscal, l’eclesiàstica i la senyorial.

A l’inici de l’alta edat mitjana Catalunya, des del punt de vista governa-
tiu, estava organitzada en vegueries, que eren demarcacions territorials sota 
la jurisdicció d’un veguer. El veguer tenia capacitat judicial, policial, militar 
i administrativa, tot i que a la vegueria de Tarragona, per raó de les concòr-
dies dels anys 1151 i 1173 entre el comte de Barcelona i l’arquebisbe, hi 
havia dos veguers: el del baró, és a dir, el de l’arquebisbe, i el del rei, que 
actuaven proindivís. Pel que feia a les vegueries, el Baix Gaià es repartia 
entre dues: la de Tarragona i la de Vilafranca del Penedès; a la primera per-
tanyien les universitats situades a l’esquerra del riu Gaià i a la segona, les 
que es trobaven a la dreta. 

El Decret de Nova Planta abolí l’antiga divisió en vegueries i establí les 
demarcacions corregimentals, en molt bona mesura delimitades per les an-
tigues vegueries. D’entrada els pobles de la vegueria de Tarragona restaren 
integrats al corregiment de Tarragona i els de la de Vilafranca, al corregi-
ment del mateix nom; però la Reial Cèdula del 25 de novembre de 1716 
disposà que Tamarit, Ferran, Altafulla, Torredembarra, Clarà, Creixell, Ca-
lafell, Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú, és a dir, una bona part de la 
franja litoral del corregiment de Vilafranca, s’incorporés al de Tarragona. 
Aquesta disposició, certament capriciosa, fou dictada únicament per raons 
econòmiques, car el poc nombre de localitats reials del corregiment tarra-
goní dificultava la recaptació del sou del corregidor, el qual era pagat ex-
clusivament per aquestes poblacions a prorrateig del nombre de veïns. Val a 
dir que l’agregació de Tamarit, Altafulla, Torredembarra, Clarà i Creixell al 
corregiment de Tarragona només podia obeir al fet de trobar-se a la franja 
litoral camí de Vilanova i la Geltrú, ja que, per ser llocs de jurisdicció ba-
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Les vegueries de Catalunya l’any 1650. 
Font: Jesús Burgueño, De la vegueria a la província.

Corregiments i subdelegacions de Catalunya. 
Font: Jesús Burgueño, De la vegueria a la província.
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ronial, la seva incorporació en res podia contribuir a facilitar el pagament 
dels havers de la primera autoritat corregimental.

Com que les col·lectes de la Generalitat o demarcacions fiscals seguien 
fil per randa les vegueries, les localitats del Baix Gaià, pel que feia a la 
fiscalitat, també es trobaven dividides, ja que unes pertanyien a la col·lecta 
de Tarragona i altres, a la de Vilafranca. Dins de cada col·lecta hi havia 
taules on es recaptaven els impostos i al capdavant de cadascuna d’elles 
figurava un tauler. Al Baix Gaià les taules es trobaven a Altafulla i la Nou, 
el Catllar, Tamarit i Torredembarra. Amb la destrucció de la Generalitat i 
la implantació del sistema borbònic les col·lectes foren substituïdes per les 
subdelegacions de rendes corregimentals que, al Baix Gaià, coincidien amb 
els corregiments de Tarragona i Vilafranca.

El territori també es trobava trossejat respecte de la jurisdicció eclesiàsti-
ca, ja que les seves parròquies es repartien entre l’arquebisbat de Tarragona 
i el bisbat de Barcelona. La majoria de les parròquies pertanyien, però, a 
Tarragona per tal com el límit entre ambdues diòcesis era Creixell, i eren 
de l’arquebisbat tarragoní les parròquies i vicaries de Sant Martí d’Altafu-
lla, Sant Jaume de Creixell, Sant Joan Baptista del Catllar, Santa Maria de 
Tamarit, Santa Maria de la Pobla de Montornès, Sant Miquel de Vespella, 
Sant Pere de Torredembarra, Santa Margarida de la Riera de Gaià i Santa 
Magdalena de la Nou de Gaià. Hem de dir que l’església de la Riera era 
sufragània de la de Tamarit des que l’any 1573 els habitants de la Riera 
de Gaià, Montoliu i Ardenya obtingueren permís per tenir vicari resident 
al poble de la Riera, i que l’església de la Nou de Gaià va ser durant quasi 
dos segles, de 1573 a 1767, una vicaria d’Altafulla que fou atesa pel vicari 
de la Riera fins a l’any 1766 en què l’arquebisbe Lario concedí als nouencs 
poder tenir vicari propi.

El Baix Gaià era en la seva totalitat terra de barons i aquests eren ecle-
siàstics i laics. L’Església senyorejava en exclusiva damunt Ardenya, la Pobla 
de Montornès, Creixell i Roda de Berà i, de manera compartida, a Clarà, 
Ferran, Monnars, la Riera, Montoliu, Virgili i Salomó. Els barons laics eren 
senyors eminents a Altafulla i la Nou, el Catllar, Vespella i Torredembarra.

Histo�ria del Baix Gaia�.indd   13 16/2/12   09:51:09
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II. El regnat de Ferran II

Quan Ferran II va pujar al tron l’any 1479 s’hagué de fer càrrec d’una 
herència política ben pesada, pel fet que estaven sense resoldre una bona 
part dels problemes d’abans de la guerra civil i el país es trobava, com a 
conseqüència del conflicte, en un estat de misèria.

El rei va jurar les lleis de Catalunya l’1 de setembre de 1479 i tot seguit 
va designar una comissió de tretze persones, presidida pel cardenal Mar-
garit, perquè s’encarregués de preparar un projecte de restitució general de 
béns i de reforma de la Generalitat, que seria presentat a les Corts.

A les Corts de Barcelona de 1480-1481 es començà a actuar per tal 
de resoldre els problemes de Catalunya. Hom autoritzà el monarca que 
arbitrés sobre la restitució dels béns confiscats durant la guerra i, el 5 de 
novembre de 1481, se signà una pragmàtica al respecte per la qual s’or-
denava el retorn de les terres, llocs, castells, fortaleses, drets, jurisdiccions, 
censos i dignitats eclesiàstiques i civils als qui ho posseïen el 1462, abans 
de començar les torbacions, tret d’algunes excepcions. Les Corts, per com-
pensar els partidaris de la monarquia, posaren a disposició del rei cent mil 
lliures perquè pogués indemnitzar les pèrdues que sofririen els partidaris de 
Joan II que haguessin de restituir béns immobles, jurisdiccions, baronies, 
etcètera. Així mateix es determinà el pagament dels censos i violaris deguts 
des del començament de la guerra, es disposà la forma en què serien pagats 
els endarreriments als creditors i es decretà la validesa dels “censals nous” 
del General i de Barcelona, és a dir, del paper del deute posat en circulació 
per aquestes institucions durant la guerra, els posseïdors del qual cobra-
rien un interès del 3,5%, els de la Generalitat, i del 6%, els de Barcelona. 
En aquelles Corts també s’inicià la reforma del sistema d’administració de 
justícia, que era un anhel dels braços des de començament del segle xV. En 
l’aspecte econòmic, s’aplicà el proteccionisme al comerç i a la indústria i es 
promulgaren un seguit de disposicions encaminades a afavorir-los com ara 
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la immunitat comercial dels ciutadans de Barcelona a València, la limitació 
de l’armament de naus en cors, la prohibició d’exportació de monedes de 
bona llei i d’importació de teixits estrangers a Sardenya, que restà reserva-
da al comerç català, la protecció de les manufactures del país, l’encunyació 
del Principat, etcètera.

Resolt el problema dels béns confiscats, quedava encara el conflicte dels 
remences, que s’arrossegava des de molt abans de la guerra civil i que s’ha-
via agreujat durant la contesa pel fet que els remences havien pres partit 
per Joan II sense que la seva col·laboració fos recompensada adequada-
ment a la postguerra per tal com Joan II no havia pogut acceptar les seves 
reivindicacions mentre lluitava amb França. Momentàniament tampoc ho 
pogué fer Ferran II per tal com s’hagués creat complicacions amb els repre-
sentants de l’aristocràcia i de la burgesia, i a més hagué de cedir a les seves 
pressions i sancionar la constitució Com per lo senyor per la qual s’anul·la-
va la provisió d’Alfons el Magnànim de 1455 que suspenia els mals usos 
i la remença. Ferran II intentà que les opressions dels senyors sobre els 
remences se suavitzessin, però aquells es negaren a fer-ho. Davant el posi-
cionament dels senyors, els remences moderats tornaren a insistir davant el 
rei, de qui aconseguiren, després de fer-li un donatiu de seixanta mil florins, 
permís per reunir-se i tractar de la redempció dels mals usos, nomenar sín-
dics, imposar talls per pagar les despeses, etcètera, mentre que els radicals 
s’alçaren en armes acabdillats per Pere-Joan Sala i amb el programa de 
l’abolició total de les obligacions senyorials. Davant la situació, Ferran II 
decidí intervenir i designà delegats seus Iñigo López de Mendoza i Alfonso 
de la Cavalleria per negociar amb els remences. S’aconseguí que les parts 
en conflicte, pagesos i senyors, deixessin la resolució del problema a les 
mans del sobirà qui, el 21 d’abril de 1486, promulgà la sentència arbitral 
de Guadalupe, que resolgué el conflicte en donar llibertat als remences i 
abolir els sis mal usos i altres servituds a canvi d’una compensació econò-
mica als senyors i de mantenir aquests en el domini directe de la terra, amb 
facultat de rebre homenatge de part dels conreadors i de percebre censos, 
tasques, delmes i la resta de drets. La sentència arbitral de Guadalupe tin-
gué la virtut d’acabar amb el problema remença i, encara que no beneficià 
a tothom, el cert és que afavorí una gran majoria.

Ferran II, a més dels problemes econòmics i socials, va haver de resoldre 
importants qüestions polítiques. Poques setmanes després de prendre pos-
sessió, el 23 de setembre de 1479, va abolir les capitanies generals crea des 
durant la guerra, amb la qual cosa s’acabà amb les alteracions que es pro-
duïen en diverses comarques. També va reglamentar l’administració de jus-
tícia i l’actuació dels oficials reials i, per tal de resoldre els conflictes que es 
poguessin produir entre la Monarquia i les Corts, s’aprovà la Constitució 
de l’Observança, que va confirmar el règim pactista vigent, i es disposà que 
la Generalitat continuaria vetllant pel compliment de les lleis de la terra, 
mentre que la Reial Audiència dictaminaria en darrera instància sobre les 
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denúncies formulades per la Generalitat. També s’actuà enèrgicament en la 
reforma de la Generalitat i del Consell de Cent barceloní a força de segres-
tar els càrrecs d’ambdues institucions. El 6 de juliol de 1488 el monarca 
va suspendre, i violà en fer-ho les Constitucions, les eleccions a diputats i 
oïdors de comptes de la Diputació del General i els va nomenar per reial 
ordre. Era un cop d’estat, però la mesura no tingué conseqüències desfa-
vorables per tal com hi havia un gran desig de reforma i s’havia garantit 
que l’afer es duria a les Corts. Després de dues Diputacions nomenades a 
dit s’arribà a les Corts de Barcelona de 1493, en les quals s’acordà establir 
el règim de matrícula o d’insaculació de la Generalitat. Tal com havia fet 
amb la Generalitat, Ferran II, el 19 de novembre de 1490, va suspendre les 
eleccions del municipi barceloní i va nomenar regidors de la ciutat homes 
de la seva confiança, mentre s’estudiava la manera de reorganitzar el règim 
municipal que fou acordat el 13 de desembre de 1498.

Un altre problema polític de Catalunya era l’absentisme reial. Ferran II, 
que no podia fer llargs sojorns a Catalunya, va decidir de resoldre la qües-
tió mitjançant la potenciació de la lloctinència, i el lloctinent resultà un 
àlter ego del sobirà.

Les reformes administratives i polítiques es van completar amb la reor-
ganització, el 1493, de la Reial Audiència, que es va convertir en el suprem 
organisme judicial català i en el consell de govern del lloctinent, i en la 
creació del Consell d’Aragó, que havia d’actuar de lligam entre el país i 
la Corona a través del lloctinent i al que se li atribuïren capacitats en l’ad-
ministració de la justícia i el despatx dels assumptes interns entre el rei i 
Catalunya.

El panorama de l’actuació reial sobre Catalunya es completà amb la 
recu peració sense lluita que féu dels comtats del Rosselló i la Cerdanya que 
Joan II havia empenyorat al rei francès Lluís XI. S’aconseguiren gràcies al 
tractat de Barcelona de gener de 1493, en el que es pactà el seu retorn a 
canvi del compromís de no ajudar els enemics de França, tret del Papa, i de 
no casar els seus fills amb parents pròxims al sobirà napolità.

Durant els primers anys del regnat de Ferran II el Baix Gaià acabà de 
refer-se de les destrosses i pèrdues ocasionades per la guerra civil, de les 
quals en són un bon testimoni Tamarit i els castells d’Altafulla i el Catllar, 
prou malmesos a causa dels combats. També visqué el malestar que provo-
cà el privilegi reial de 1491, pel qual es permetia imposar contribucions a 
les poblacions del Camp de Tarragona per tal de destinar-les a les obres del 
moll de Tarragona, que fou sancionat per Ferran II el 24 de setembre. La 
posada en pràctica del dit privilegi comportà enfrontaments, especialment 
amb els pobles integrats a la Comuna del Camp, ja que la dita institució 
entengué que els seus associats no estaven obligats a pagar les gavelles im-
posades i no dubtà pas d’incoar un plet que fou fallat al seu favor per Pere 
de Vinyes, vicari general i governador eclesiàstic, el 22 d’octubre de 1498. 
La cosa no acabà aquí, ja que Tarragona apel·là la sentència i en no reeixir 
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decidí continuar en solitari les obres portuàries, tot prohibint als pobles del 
Camp la utilització del seu moll si no pagaven els arbitris. Davant aquest 
posicionament, els pobles prengueren la decisió de desviar el trànsit de 
mercaderies a les platges de Salou i Tamarit i, el 29 de novembre de 1503, 
acordaren la constitució d’una xarxa de camins que permetessin comunicar 
ambdós ports, tot circumval·lant Tarragona i, no cal dir-ho, Tamarit. Ferran, 
la Riera, Virgili, Ardenya i el Catllar acceptaren l’acord i contribuïren, en la 
part que els tocava, a realitzar la millora de les comunicacions.

La guerra de Nàpols entre Lluís XII i Ferran II implicà perills per a les 
poblacions litorals del Baix Gaià, ja que estaven exposades als possibles 
atacs de les naus franceses amb base a Marsella, i així s’augmentaren les 
guàrdies a les torres de guaita i es tingueren preparades les fogueres per tal 
de cremar-les tan bon punt s’albirés la presència de vaixells enemics.
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