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A l'època  moderna l’assistència pública era un recurs de 
supervivència pels pobres, així ingressaven als hospitals 
tant per malaltia com simplement per aconseguir 
aliments o un llit per dormir, un cop empenyorats els 
béns, sols restava la mendicitat i l’estratègia dels 
desvalguts era la mobilitat geogràfica, durant les guerres 
molts abandonaven els pobles i vagaven pel territori. 

El finançament de les institucions hospitalàries es feia a 
través de rendes pròpies (censals), deixes testamentàries, 
almoines, bací dels pobres i especialment les aportacions 
del municipi. Les despeses habituals, a més de les 
derivades de la conservació dels immobles, consistien en 
la compra de medicaments, menjar, roba, salaris i els 
costos dels enterraments.

Les dades dels òbits forasters a l’Hospital de Reus durant 
la Guerra de Successió (1705-1714) ens permet avaluar 
l’impacte del conflicte sobre la població civil, en total hi 
comptem a 106 persones mortes, de les quals un 23% són 
dones i un 77% homes, és a dir la mobilitat és clarament 
masculina, si bé en el cas dels nens i joves és captiva, en 
anar juntament amb els seus pares. En la majoria dels 
casos sols s’anoten noms, cognoms i lloc d’origen, però no 
sempre es deix constància de l’ofici o l’edat. 

Els anys amb més defuncions del registre reusenc són els 
de 1707 i 1710 i 1712, 1713 i 1714, és a dir els pitjors anys 
del conflicte, els primers amb els setges de Lleida (1707), 
Tortosa (1708) i Cardona (1711), els darrers anys quan les 
tropes acaben de delmar Catalunya.

En aquest breu article voldríem presentar les dades dels 
difunts nascuts a la Conca de Barberà i les Garrigues.

2



En període de pau la presència de persones d’aquestes 
dues comarques a Reus era molt escassa, així el 1701 
únicament documentem a un minyó entre 10 i 12 anys, de 
Sarral (Josep Miró).

Els estralls de l’exèrcit pels termes on passava eren grans, 
no sols pel robatori de les collites, sinó per la requisa del 
bestiar, saqueig de cases i esglésies. A la Plana d’Urgell 
tenim constància de l’abandonament de pobles sencers, 
fet que impossibilitaria  tant les tasques de sembrar com 
les de recol·lectar i veremar.

Difunts naturals de la Conca, Muntanyes de 
Prades i les Garrigues a l’hospital de Reus 
durant la Guerra de Successió (1705-1714)

Per geografia
Muntanyes de Prades (1)

• Capafonts: 1

La Conca de Barberà (4)

• Aguiló: 1

• Barberà de la Conca: 2

• Santa Coloma de Queralt: 1

Les Garrigues (1)

• L’Albi: 1
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Per cronologia

1707

• Josep Vendrell, de Barberà de la Conca.

• Simó Esteve, fadrí d’Aguiló

1709

• Jaume Ninot, de Santa Coloma de Queralt.

1712

• Josep Juncosa, fill de Gabriel i Maria, de l’Albi, 
(Garrigues).

• Maria Argany, natural de Capafonts. Muller de 
Pere Bages de Garcia (Ribera d’Ebre).

1713

• Joan Cabestany, de Barberà de la Conca 

Òbits de la Conca i les Garrigues a l’Hospital 
de Reus després de la Guerra de Sucessió 
(1715-1718)

La Conca de Barberà

1715

• Jaume Mateu, pagès de Vallespinosa.

1716

• Agnès Caritó, de Santa Coloma de Queralt.
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• Teresa Mallafre, filla de Joan, de la Secuita. Muller 
de Francesc Trilla, pastor de Vallfogona de 
Riucorb.

1718

• Josep Jornet, fadrí pagès de Segura.

1719

• Benet Moncosí, vidu de Rojals.

Les Garrigues (1)

• L’Espluga Calba: 1 (1716).

Font: Arxiu Comarcal Baix Camp (ACBC), Fons 
Municipal de Reus, Registre d’òbits de l’Hospital de Reus 
(1692-1738), sign. 581.

Article publicat a la revista El Foradot 
(Montblanc), 82 (2014), p. 16.
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