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La Guerra dels Segadors afectà d'una forma molt intensa 
la  Conca  de  Barberà,  lloc  estratègic.  La  bibliografia 
existent  és  encara  minsa1 i  són  importants  els  buits 
documentals causats pel mateix conflicte bèl·lic. Una de 
les conseqüències directes del  període de penúria  fou 
l'endeutament  dels  particulars  i  dels  municipis,  que 
podem conèixer a través de la font notarial, i  que avui 
presentem. Es tracta d’uns casos concrets de la Conca 
de  Barberà  i  de  la  veïna  comarca  de  les  Garrigues 
trobats en els manuals de la notaria civil de Montblanc2.
Entre els anys 1651 i 1652 són diversos els comuns que 
s'endeuten,  generalment  amb la  creació de censals (a 
llarg termini), o bé amb debitoris (a mitjà o curt termini) 
que si  feia falta es podien reconvertir  en censals. Una 
tercera  via  d'obtenir  capital  eren  les  imposicions 
extraordinàries sobre la collita, que se sumaven a les ja 
existents (delme, primícia, talles...). Totes tres formes les 
podem trobar  a  la  vegada o  una és  conseqüència  de 
l'altra.
Aportem els exemples de diversos municipis que estaven 
sota diferents jurisdiccions senyorials, des de la reial, a la 
baronal laica i eclesiàstica. El que tenen en comú és que 
tots ells estan localitzats en les rutes de pas de l'exèrcit i 

1 Els primers articles són obra de l'historiador Mn. Pau Queralt,  i 
foren publicats en diversos setmanaris de la Conca. Darrerament, 
Manuel Güell ha aportat el resultat del seu treball en "La Conca de 
Barberà i la Baixa Segarra en flames. La campanya de Lleida de 
1642", a Recull (Santa Coloma de Queralt), 3(1993): 141-153  i "Els 
assalts a la vila ducal durant la guerra dels Segadors", a  Espitllera 
(Montblanc), 93-94 (1994): 35-36.

2 Arxiu  Comarcal  de  la  Conca  de  Barberà.  Fons  notarial  de 
Montblanc, notari Joan Alba, manual 1651-1652, sense foliar. 
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van patir els allotjaments i bagatges de les tropes. 
Entre  els  censalistes  sobresurt  un  ciutadà  honrat 
montblanquí, el negociant Josep Santgenís (arrendatari 
en aquella època dels delmes del monestir  de Poblet). 
Segueixen les comunitats de preveres i els convents, per 
als quals el censal era una forma habitual d'administrar 
els diners rebuts en deixes testamentàries, causes pies, 
etc., que produïen així una renda anual.
La  garantia  per  al  retorn  del  capital  eren els  béns de 
propis, tant les propietats com els drets i, en el seu lloc, 
els  béns  dels  particulars.  En  aquest  segon  cas 
s’enumeren en el document els principals propietaris del 
poble.  En nom del  Comú hi  sol  actuar  un  procurador, 
generalment membre del Consell. En el cas dels dominis 
de Poblet s'havia d'obtenir  prèviament una autorització 
escrita de l’abat per a poder demanar un crèdit.
A vegades en l'encapçalament de l'escriptura s'esmenta 
la causa o causes de la creació del censal tot i que sol 
ser molt genèrica. Un exemple el tenim el 22 de gener 
del 1651, quan Antoni Joan Bellver, síndic de Vimbodí, 
crea un censal a favor de Josep Santgenís per un import 
de 600 lliures a un interès fixe del 5% "per a socòrrer a 
les necessitats que de present se ocorren per ell y per 
los seus y per la dita universitat". La lluïció o redempció 
arribà -segons l'anotació marginal- el febrer del 1725. És 
a  dir,  tres  generacions  més  tard  i  després  d'una  altra 
guerra, la de successió. Intuïm que les necessitats són 
de  blat.  En  altres  èpoques  hem  constatat  que  era  el 
mateix censalista el  qui venia el  gra, obtingut a través 
dels arrendaments senyorials. 
L'adquisició de cereals s'esmenta a Lilla (21 de març del 
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1651, 100 lliures) i a l'Albi (25 de maig del 1652, 1.000 
lliures). Altres motius són la guerra i la pesta. El juny del 
1652,  mesos  després  de  l'ofensiva  de  Joan  Josep 
d'Àustria,  Pere Olivart,  síndic  del  Comú de les Borges 
Blanques encarrega un censal de 1.200 lliures (60 lliures 
de pensió anual) a Josep Santgenís de Montblanc “per a 
socórrer a les necessitats que de present ocorren a dita 
universitat y a son Principat, y en particular per a pagar 
gastos acsesius de la guerra". El 5 de setembre del 1652 
els  cònsols  de  Montblanc  s'expressen  de  manera 
semblant quan atorguen un poder per a "manllevar en 
nom de  la  Universitat  sis  mília  lliures  a  censal,  per  a 
pagar los gastos del contagi y de la guerra, per a obtenir 
decret del Rey y per a plets ab poder substituir". 
Les  arques  públiques  arrastraran  molts  anys  les 
càrregues  dels  deutes  i  en  alguns  moments  els 
interessos no es faran efectius, acumulant-se al capital 
deutor. Quan s'arribava a un acord, sovint es creava un 
nou censal que afegia els interessos endarrerits al capital 
inicial.  L'augment  de  la  quantitat  a  pagar  fa  que  les 
dificultats de retorn es multipliquin i  sovint l'únic recurs 
sigui  la  venda -perpètua o a carta de gràcia- d'alguna 
propietat.  Així,  el  17  d'abril  del  1660  el  síndic  de 
Montblanc,  Joaquim Santgenís, venia a Pere Batlle el 
molí  de  Llorac,  el  fill  del  qual  el  tornarà  a  vendre  a 
l'ajuntament montblanquí el 1681. Però no s'acabà així, 
sinó que deu anys més tard (1691), per endarreriments 
de censals del municipi de Montblanc a la Comunitat de 
preveres  de  la  mateixa  vila,  aquest  perdrà  el  molí 
definitivament, juntament amb altres cinc molins o moles 
de la seva propietat (quatre de farina i un d'oli) pel preu 
d'11.238 lliures.
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La Guerra va suposar un cop molt dur per a la població i 
també  per  a  la  hisenda  local,  que  en  sortí  greument 
perjudicada. Molts dels ajuntaments no podran refer-se 
del sotrac fins passada la guerra de successió, mig segle 
més  tard.  L'endeutament  havia  comportat  una  forta 
hipoteca per  a les hisendes locals  que desnivellava la 
balança d'ingressos i despeses. L’única solució fou sovint 
la  venda  dels  béns  propis,  fet  que  anul·lava  la  seva 
capacitat d'actuació futura.

Article publicat a Butlletí del Museu. Museu-Arxiu de 
Montblanc i comarca. Núm. 8 (1999, hivern), pg. 10-
11.
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