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Objectiu

del treball

Municipal de La Garriga (Valles Oriental). la
del reqim administratiu espanvol, arran del Decret de Nova Planta.
Investigar

a

l'Arxiu

progressiva aplicaci6

Metodologia
1. Recerca dels documents adients

2. Ordenaci6

3.

Exposici6

cr

a

I 'objectiu proposat.

onoloqica.

del treball de forma succinta i

ducci6 dels diferents aspectes del

nou

clara, per tal d'observar

en

conjunt la intro

reqim,

Crec just assenyalar que Josep Mauri i Serra, Notari i Historiador garriguenc, mort el mes
tres volums,
Mary de 1967, a traves de la seva obra "Historia de La Garriga" publicada en
local
ha estat
La
tasca
d'historiador
recerca.
seva
rn'ha servit d'una gran ajuda en aquesta
de

prou

reconeguda i es motiu d'elogi per la
Catalunya.

seva

aportacio

a

la historia local i

a

la dun millor

coneixement de la historia de
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L'Administracio Felipista, introduint-se

a

la

poblacio de la Garriga

En

aplicaci6 del Decret de 16 de Gener de 1716, Felip V orqanitza de Nova Planta el re
gim
Catalunya.
A tr aves de la documentaci6 existent a l'Arxiu Municipal de I'esmentat poble podem re
construir part de la vida d'aquesta poblaci6, a partir de l'aplicaci6 cada vegada mes insistent
del nou reqirn juridic que, no sols es veu reflectida en les questions processals, sin6 adhuc
amb els nous carrecs determinats pels monarques borbonics.
del Govern de

,

Per cornencar

ens trobem a l'Arxiu Municipal amb el "Llibre Catastral dellloc i terme de
Garriga format en 10 any 1716, en 10 qual se va establir la contribucio del catastro en 10
principet de Cetetunve." En aquest II i bre es conte el "cstestro a in ventari de les here tats que
te 10 lIoc i terme de la Garriga, bisbat de Barcelona, ab destinecio de totes tes presses de terra

La

que les componen i les quarteres que conte cada pessa de terra, fruits que
que
com

te,

ab individuecio del

particulars, i quant cada

format

d'una copia

posterior,

ra

de ells

l'anv 1716,

de

es

no

Ii

l'Ametlla,

...

; nota

cases,

tracti,

produeix i fertilitat

dels decimadors six] universals

personals i bestiar

segons

opini6

de

sequents dades

b) Les de les

cases

que

Josep

treu el valor documental que

hi ha entre altres les

peces de terra de les masies.

del lIoc i dins dels terme de La

parroquies

percebeix;

que tanmateix

cosa

A I'esmentat Cadastre de

a) Descripci6 de les

un

possedor de ella

1716." Possiblement

10 any de

en

del

nom

a

posseeixen:
Serra,

Mauri i

teo
destacar:

dels pagesos habitants fo

Garriga. c) Les dels terratinents forasters, habitants de les
Figar6. d) Les de les cases del carrer del Iloc de La Ga

Llerona i del

rriga. e) Les terres, vinyes, boscos i horts dels "habitants de dins dellloc de La Garriga." S'h i
una nota "dels bestiars dels individuos del terme de La Garriga". Acaba expli

troba tarnbe
cant que,

volum
ha

(*)

es

aquestes "cavalcadures son
troben relligats,

algunes diferencies

una

ssrie

entre els

per 10 treball de ses cases i servei del Rei". AI mateix

d'interrogatoris estadistics

amb les respostes donades. Hi

documents abans esmentats, amb alguns altres de coetanis.*

Pot confrontar-se amb "EI media y la vida

en

el

Montseny (1708-1718)" del destacat

qeoqraf Salvador Llobet
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Dels

interrogatoris Iliurats

que Intendent General de

ra

Angelet,

per Jose

Patino, President

Catalunva, i fets pel

de la Reial Junta del

rector de La

i per Francesc Blancafort del Molt' i Isidre

Principat, alho
Garriga, Doctor Joan -Anton

Olivero, arnbdos

pagesos, cal treure'n les

sequents aportacions:
1. Que La

Garriga

cho;

desde levante

y de

circunterencie,

2. Que la

a

ocupava "de latitud desde mediodia

poniente, parte

por

Garriga,

ser

a tramuntana, una hors, y de an
hora y parte un cuarto y medio de hors,
cuatro bores".

tres cuartos de

tierra muy

montsiioss,

ocupava dues mil tres-centes quaranta-quatre quarteres de terra, de les

quais 887 quarteres eren de conreu, amb la sequent divisio: a) de P: 231 quarteres; b) de 2a:
288 quarteres i c) de 3a: 368 quarteres.
3. Que la produccio era la sequent: a) La de conreu, don at que s'acostumava a treballar-Ia
la meitat cada any, "esi un os alios con otros ( dona va
), 715 cuarteras de trigo 1000 cuerte
ras de centeno, 30 cuarteras de avena, 20 cuarteras de habas; 50 cuarteras de fesoles
y otras

quintales de csiiemo. La de oliveras, 20 cargas de aceite. La de trutsles, 170
huerto, 80 cargas de verdure, y la de viiie 2100 cargas de vino.
Contiene el termino en 178 casas; es a saber: 13 inhabitadas, 9 de arruinadas, 2 de nuevas
las demss viejas. Tiene tres molinos de moler harina; dos con dos muelas y uno con una

legumbres;

y 120

cargas de frutas. La de

y

muela; cada molino de dos muelas da de utit
y el de una

eiio,
uti!

a su

4. AI
havia

un

mue!e,

dueiio 10 libras cada eiio. Tiene

poble

no

hospital

a su

dueiio

por ser muy remoto y casi
un

meson

no

,

unos

alios con otros 40 libras cada

muele sino por

y taberna

necesidsd, solo

da de

juntos".

hi havia estanc, ni pons, ni barques en el riu, ni mercats, ni fires pero hi
per els pobles del terme, mantenint-se qracies, ales almoines donades pels

devots.
5. Que hi habitaven 181 f'arru'lies, compostes de: "158 mujeres casadas; de 40 viudas;de
viudos; de 21 viejos; de 131 entre mozos e hijos que pasan de 14 a110s; de 175 muchachos

12

no lIegan a 14 alios; de 199 entre
hijas y criadas. En dicho termino hay 76 pobres de so
lemnidad, 45 jorneteros, 2 ssstres, 2 zepeteros, 1 slbsiiil, 1 serrsdor, 3 herreros, 1 alpargate

que

ro, 3

csrpinteros,

4

boteros, 1 pelsire, 1 tejedor, 1 csrnicero, 2 medicos, 2 cirujanos y 2 boti
en part de I'edat,

cerios." Era aquesta la descripcio que feia, de la distribucio per sexe, estat,
i del treball dels garriguencs de l'epoca.
La xifra per tant que resulta de les dades

assenyalades, es

de 736 habitants el dia 13 d'A

gostde 1716.
Entre altres consideracions be cal constatar que La Garriga era un
seus habitants es dedicaven basicament als treballs del
camp,

qual els

poble esmorteit,
on

en

el

la patata per altra

banda

no hi apareix encara com a conreu
,cosa explicable, car als Paisos Catalans el seu con
apareix a partir de la data de 1780 a Collsacabra, el Llucanes i a la Vall d'Aran, segons
explica Joan Rebagliato a la Gran Enciclopedia Catalans. argumentant tarnbe que apareix en
la classe de pela negra (trumfes) destinades al bestiar. Sembla que el conreu no es general itza
fins a mit jan seqleXl X.
Ultra aixo podem disposar d'una Certificatoria, individual dels garriguens de 1717, feta
pel rector, batlle i jurats, per ordre d'Anton Gibert i de Reixach, sots-delegat de la superin
tendencia del partit del Valles. Per rnitja daquest Cens de poblacio, hom te el nom, sexe, esreu

,
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i

tat

174
ses

de cada garriguenc. EI recornpte practicat a traves de cada fam Ilia, en total
aquells moments, ens dona la xifra de 774 habitants. Hi havia per altra banda 176 ca

professio
en

dues d'elles deshabitades.
Com

a dades a destacar entre d'altres, cal anotar: a) Que sol
consignar-se que son estu
diants, els nois fins alia deu anys. b) Que son molt frequents els matrimonis d'un veil amb
vivien a les cases relacionades en el
una dona molt jove. c) Que diversos treballadors que
Cens, no estan comptabi I itzades a I 'hora de fer-ho car eren de la Cerdanya 0 d'altres terres, i
donat que foren acomiadats abans de finir-Io, no hi consten. No queda constancia a les ca
ses, ni del seu nom, ni del seu cognom, ni de la seva procedencia. d) Que la Cer tificatoria in
dividual, datada el dia 30 del mes d' Abril de 1717, tarnbe porta una nota al final on diu en
tre altres coses que, entre el dia 4 de Marc; de 1716 que fou el dia en que sacaba el Cadastre
i I'esmentada data d'Abril, moriren 6 homes i 12 dories. i que el total d'albats morts havien
estat 25 en total entre homes i dones. e) Sorpren que entre els mesas d'Agost de 1716, a
Marc; de 1717, es a dir en el periode aproximat de poc mes de mig any, hi hague una dismi
nucio de 7 families, pero un augment malgrat aixo, de 38 persones.

La

nova

distribuci6 territorial i altres aspectes administratius

La Garriga com es logic, es veie tarnbe afectada per la nova dlstribucio territorial. Aquesta
poblacio va ser inclosa en el corregiment de Mataro, Aixo tenia Iloc, donat que amb el Reial
Decret de 16 de Gener de 1716, hom procedia adhuc a del imitar el territori catala .amb uns
nous tracats, Es crearen els 12 corregiments sequents: Barcelona, Mataro, Tarragona, Lieida,
Cervera, Vilafranca, Manresa, Vic, Puiqcer da, Girona, Tortosa i Talarn. La Garriga com abans
s'ha escrit, passa a dependre de Mataro. amb tots els avantatges i desavantatges que aixo su
posa, Ambdues poblacions, poe 0 res tenien a veure. L'una situada al Valles Oriental i I'altra
al Maresme, havien d'estar Iligades a traves de I'obligatorietat que imposava la nova adminis
tracio, Aquesta era la situacio real, i de fet, Granollers, la capital del Valles Oriental i cap na
tural de les relacions amb la Garriga, tarnbe es veia sotmesa al mateix corregiment.
En semblant sentit advertim

sellers, el municipi cornences
nomenats per

a

com

ser.

la

nova

adrninistracio acorda que,

dirigit pel batlle i regidors,

en

en

Iloc de

nombre de

jurats i
cine, que

con
eren

l'Audiencia,

Infimes foren les funcions municipals, en quan ales seves atribucions. Aixo provoca que,
partir de Ilavors, hi haquessin molt poques reunions dels ref]idors i que qairebe sempre, tin
guessin per finalitat el jurament de carrecs, la concessio dels monopolis municipals, 0 la ren
a

dicio dels

estats

Aix i veiem

de cornptes.

com

el dia 3 de marc; de

regidors,

tuar com a

qislacio

del moment,

EI

sistema

1723, foren

convocats els

garriguencs que havien d'ac
com disposava la le

davant del batlle, I'honorable Isidre Olivero, per tal

prestessin "10 jurament

en

me del dit batlle ide

t'Ajuntsment".

pot donar ja una Ilista completa del nou
Ajuntament en aquesta data de 1723: Isidre Oliver6, Batlle; Francesc Busquets, Pere Fauria.
Francese Torra de la Hiba, Jaurne Revella i Bernat Pia, com a regidors.
nou

No

es

posava

en

funcionament i

es

tacil la seva gesti6 en cornencar, sobretot en atenci6 als impostos que, aclapa
vegades, caigueren sobre el poble garriguenc. Aquest fet era general, car pel
Junv de 1723, els Sindics de tot el pais enviaren uns representants al Govern de Ma

deque

ser

radors moltes
mes

de

drid per

a

palesar l'exces de I'impost cadastral, i el d'altres tributs. Cal recordar
-95
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alguns

palla, farratges,
insignificants.

per

verament

lIits i

daltres, sobre

coses

que

podien

ser tan

aviat necessaries

com

En relaci6 a aquest punt, veiem a la Garriga com el dia 7 de Novembre de 1723, els
regi
dors arrenden per dos anvs la casa i terres del Mas Planell, a Josep Surell, "per pagar los pet
xos (impostos) real" de la dita casa, d'acord amb els pactes continguts a la tabba de I'arren

dament. (2)
Mes destacable

encara

es I'acord pres I'll de Gener de 1729. EI document assabenta aix i:

Garriga. Convocats los honorables, Josep Nualart; Gregori Torres, Josep Espargar6 i Fran
cesc Parra, decurions del terme de La Garriga, en presencia de I'honorable Francesc Blence
fort, batlle de dita perroquie:
...

Proposa 10 senyor regidor
nostres per subvenir la

en

urqencie

cap que

etencio de los honorables

en

de diferents

pobres del

terme

regidors antecessors
podien pagar son con
detinguda la discreccio en 10
qui

no

del real catastro, i per la diticiencis de squells, estava
10 cornu, en grave perjudici del public, los fou precis vendre un censal, de 200
pagant
terme,
lIiures de preu, a favor de Josep Figuera de La Mora, ab rebut en poder del rector de La Ga

tingent

rriga,

de dia i any

en

patesca denv, es per
a«: (3)
EI fet que la
a

que es fes

Granollers

aquell contengut.

96

Garriga pertanves

r eferencia

com

; i no sia just que, qui no se ha utilat de una case, ne
de sentit que se'ls face acte de indemnitat ab la forma acostuma

abans

de tant

en

al

..

corregiment

ja apuntavern,

mesures i als preus fixats en el seu mercat.

pi ica donada la

nova

de

Matar6,

devia de bon segur contribuir

aquesta Ciutat. Cosa normal sembla fer-he respecte
Iloc que sovinteja fent referencia a alguna de les seves

tant a

La referencia

distribuci6 territorial

com

abans

a aquella poblaci6 del Maresme s'ex
escrivjern, i per aquest fet el nom de

Matar6 es mes

frequent per als garriguencs que fins en aquell moment ho havia estat. Trobem
I'any 1745, a I'arrendatari de la venda de I'oli en eilloc i terme de la Garriga, se Ii dona
ra preu "eportsnt 10 certificat del (preu que) ha donat la Ciutat de Mataro ales gavelles de
l'oti de dita ciutst", Igualment en la tabba de I'any 1745 per I'arrendament de la venda de
com

I'oli (continuaci6 de I'anterior que va esta vigent des del primer dia de quaresma de 1745
fins el dia de carnestoltes de 1746) afegia que I'arrendatari ten ia I 'obligaci6 de treure 45
fanegues de sal de t'sttondic de Matar6, les quais havia de vendre (5). Semblanment podem
constatar dos memorials "10 un per

hague de estar a Mataro,
I'any 1763. (6)

quan

a

satisfer

a

Esteve Blancafort les dietes dels

porta la relscio de les mules

se

trobarem

en

set

dies que
Era

10 terme

"

...

Poc temps abans es interessant destacar, en un altre sentit, cosa que obliga a separar-ho
que abans s'ha comentat, com "1'lntendente General de este exercito y principado de Ca
talufia", interve en un afer relatiu a La Garriga.
del

En efecte, se seguia un plet a instancia del Fiscal contra la "universitst" garriguenca, pel
fet que no havien presentat els garriguencs, els trtols pels quais el cornu acreditava la titula
ritat de la "qsbelle y meson". A traves del litigi, hom dernana que s'atorques establiment ern

fiteutic

per tal de tenir tenda i hostal. Es concedl

l'ernfiteusi, atorqant-se document

el dia 30

de Marc de 1726, i la capbrevaci6 el 21 de Desembre de 1780. (7)
Particular interes mereix en la tabba de I'hostal que sacorda posteriorment, que entre al
tres coses, I'arrendatari tenia obligaci6 "de fer compondre un banc de fusta de alba, que sia
cepec per senter-se 10 senyor batlle i los cine regidors en la
ma i modo com se ha de fabricar; 0 be donar 5 lliures per la
estar fet per 10 dia de Nadal del present any
-

1745,

iqlesie, los quaIs donaran la for
composicio; i dit banc ha de

sua

i quan no, 10 cornu tindrs eccio de fer-Io
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treballar

a

costes de

prestaci6 alhora,
que

un

I'arrendatari". (8) Obliqacio que palesa els costums de I
'epoca i contra
anecdOtica que trenca un xix la serietat i uniformisme del moment

tant

destaquem.

Dels

Procuradors, les "Ouintas"

i altres aspectes

En el "Llibre de Notes" de l'Arxiu

regidors

del

municipi

biennal i del Smdic Procurador

seva

de l'Admlnistracio

hi ha la lIista anual

Municipal,

que comencem la

primordials

actuacio

en

el

nou

triennal, apareixen juntament

a

partir de 1740, dels 5

sistema. Eis

amb els

,

noms

d'aquells

del Batlle

denca 1761.

No acaben aqui les innovacions, car a partir de 1775 en el "Llibre de Notes" hi
apuntats, els noms del Diputat nou i personer nou junt als altres carrecs esmentats.

apareixen

,

En efecte, Carles III havia creat els
Diputats del cornu i Sindics personers, els quais eren
elegits pel poble en sufragi de segon grau. Podien ser elegits en aquests carrecs, a I'igual que
en el de regidors, els plebeus. Les
propostes de nomenament de bsttle, regidors,i sindics pro
curadors, les feia l'Ajuntament, segons ordre de 12 d'Agost de 1774.
Del "Llibre de Notes" existent a l'Arxiu
Municipal, podem transcriure el sequent, com
exemple d'allo que abans s'ha escrit: "EI dia 27 d'abril de 1783 feren pregons per les parts
acostumades de est poble de La Garriga per a que
compareguessen los caps de casa en la esse
del terme; i ajustats que
foren, elegiren 24 vocals i estos votaren, devant de l'escrive de I'A·
juntsment, dos vots quiscum, un per diputat i altre per sindic personer; i
elegiren, per tenir

mes vots, esto es per diputat al doctor Esteve Viader i
per sindic personer el magnific doctor
Esteve Oliveres i Torra de ptecs, los dos de la presente universitat de La

Garriga". (9)

..

Per altra part, prova de la intervencio cad a
vegada rnes important de I 'Administraci6 en el
municipi, la tenim de nou en la "copis de la dotalia" que vinque "de Madrid en est lloc". La
dita copia cornenca aix i: "Principsdo de Catalunya. Lugar de La
de
Garriga,

Corregimiento

Mataro. Reglamiento de los cargos y gastos que se debersn satisfacer del caudal de
propios y
arbitrios del lugar de La Garriga, con considerscion del
producto anual que tienen y cons tan
al Consejo, por los documentos y relaciones que se han remitido
EI document fou datat a
"

...

Madrid,

el dia 9 de

Marc; de 1768. (10).
dada important, aquesta vegada

Una altra
en el Llibre Petit de l'Arxiu
Municipal. Hi tro
bern tots els comptes des de 1774 fins a 1779 (data en que hom
posa una "sdvertencie't so
bre el que es dira) i despres d'aquesta data endavant, advertint 0 avisant
que es farien amb
"le mateixa tormscio ab sa .carrega i descerreqe que los
que porten a Mataro per anar a la
Real Contaduria". (11) Eis estats de cornptes van succeint-se fins el 26 de
de 1808. Cal

Marc;

assenyalar

que,

a

partir de I'any 1789, els cornptes son redactats

castella i que

en lIoc de
lIiures i sous, son portats per "reeles".
Altres aspectes son destacables, i entre ells referents ales
"Ouintes". Carles III havia
organitzat en part l'exercit a base del sorteig que d'entre cada 5 homes, 1 s'hi havia d'allistar.

Aquests sorteigs,
"quinta"

va

ser

en

anomenats

de

"quintss" afecta tarnbe com es logic a la Garriga. La primera
I'any 1773. L'interessant document diu aixi: (hi hal 158 pecheros y suo

jetos al servicio son siento y cuarenta y cuatro y los restantes catorse exemptos, ocho por
nobles, dos por cteriqos, dos por graduados por medicos 0 dos por texidores maestros de
linn (

...

son

) el numero de mosos del que se compone este pueblo, de la edad de 17 hasta 36
y sinco; veinte utites al servicios y los restantes treints y sinco
exemptos por

sincuenta

baca

talla, impedidos por defectos personales
0 sigui l'escriva
municipal, ho eren per

l'acta,

y nobles." Eis inutils
raons com
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de sufuca
0 be aneta "excluso por fabricante de aguardiente, inutit para padecer
fe
davant
del
EI
es
las
corbas
rector, re
tener
de
inuti!
piernas
sorteig
ciones
por
pecho,
1773 i tot sembla indicar que el
Juliol
de
el
13
de
de
Era
a
la
i
l'Esqlesia.
placa
gidors batlle,

"cebredo"

"

...

primer quinto garriguenc fou

"Bsrtomeu Matins".

(72)

Endernes dues dades cal tarnbe destacar: la primera fa referencia al

Montells, I'any 1785,

nio

nomenament

d'Anto

encarregat de la carteria de la Garriga. (13) Felip V havia
L'any 1720 s'havia fet el primer Reglament, i una vegada

com

tral itzat el servei de correus.

cen
-so

es veia afa
I'any 1762- s'havien organitzat les questions rnes fonamentals, la Garriga
vorida amb aquell nomenament.
La segona fa r eferencia ales dades de poblaci6 rnes recents: I 'any 1787, hi havia a la Ga

bretot

xifres amb les
rriga, 179 "casas Juntas" i un total de 773 habitants. Si comparem aquestes
de 1717, advertim que en el transcurs de 70 anvs, 0 sigui fins 1787, hi ha un augment de 5
decreixement rnes fort si hom te en
cases i en canvi una disminuci6 poblacional d'l individu,
favorable
compte I'increment de cases, i el transcurs de temps, suposadament
increment
de
vida.
(14)
que poc-

D'un informe medic sobre fa

Mereix estudi
testaci6
del

a

un

terme

de

En

part,

un

Garriga

document manuscrit de I'arxiu Municipal, consistent

Ilarg interrogatori fet
la

organismes,

nous

a

a un -encara

per l'administraci6

en una con

burbonica, sobre I'estat i naturalesa

Resulta interessant aquest aspecte investigador-fiscalitzador dels
oportu la constataci6 de la seva notfcia aqu i,

Garriga.

i per aixo sembla

efecte, datat el 7 de Febrer de 1770, trobem respostes

com

aquestes,

a

I'exteris interro

extension de levante a ponente media
gatori que fou Iliurat a la Garriga. "Tiene el termo de
0
las labores son erer, cavar y fan
mas
mediodia
al
cierzo
una
menos;
de
poco
hora y
bore,

alguna". La distancia fins Barcelo
a la "sa Iud publica" diu aixf:
la mas crecida parte de los habitadores dellugar queda insuttsds de calentu
( ) En verano
fuerza se levanta en el
ras intermitentes, tersianas, banignas, legitimas y pernicioses, cuya
manifiesta
su vehemencia, y en el otoiio, al paso que se
en
cen/cule
se
del
la
principio
verano,
gar

...

na

(hi havia) encines, pinos

"seis horas y media

"

...

y rarisimos robles

..

floresta

Una altra rnes interessant, relativa

...

...

en algunas cuartanas. Para la curecion de unas y otras
grande sprecio de la quina, de abundante diluente y de beniqnos pur
la mayor parte de los moradores se
gantes. ( ) Los elimentos, por ser malos y tan escasos
de
I
si
miseria
de
haber
calia, una cr ftica contra els metges
ve reducida a fatal
mendiqsr". per

disminuia

su

vehemencia, degeneran

los medicos hicieron

...

...

l'epoca: "Los medicos aborrecen extremadamente los medicamentos con el espacioso ti
inviqilsn socorrer a la naturaleza, sabiendo que este obra muy sencillamente
inflamato
con medicamentos simples; no obstante estiman en mucho las sangrias en efectos
sue
conciliar
Sidenam
enfrentar
leudeno
de
dolores,
para
liquido
rios, garrotillos, anginas;
fiebrescon
de
las
obstante
el
clar
No
aixf
deixava
ben
tropel
fio
Tot
i
(
)
grande
".
que:
que se aflige el lugar y las miras por su principal enemigo, los hombres, eunque infermizos,
aqui mueren en aquel numero en que mueren los hombres que viven en pais estimado por
de

tulo de arcanos;

...

...

(15)
Segurament, les febres eren degudes al cultiu, Ilavors certement important, que hom feia
del canern amb el seguit amarament en les basses. En desapareixer el cultiu esmentat, desapa
aixo succe i a Graregueren les febres, cosa que reforc;:a el que abans s'ha apuntat. Igualment

mas seludeble."
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nollers, Iloc
pensar que

on

el canern

era un

fet

va ser important fins les portes de I'actual segle,
general itzat.

cosa

que de

nou

fa

Cloenda.
D'una

sirnposa

manera

de

0

altra, la

nova

administraci6 que

Catalunya, prenque

peu de mica

a

traves del Reial Decret de Nova Planta

en el municipi de La Garriga. t.'a
enteniment, i/o convencirnent, no sempre fou rapid. No es d'estra
nyar per tant que, I'any 1728, alguns garriguencs encara volguessin emparar-se en antics privi
legis ja derogats -entre ells "10 de tenir conse// en la casa del terme", (16) per o es ben cert
que I'aparell burocr atic felipista assenta les bases que poe a poe anaren quallant en el reqirn
local garriguenc, a I'igual que ho anaren fent arreu de Catalunya.

arreu

plicaci6 normativa i el

en

mica

seu

-

Notes

(1) Arxiu Municipal de La Garriga. Llibre petit, fulls 236 girat i 237.
(2) Id. Id. Llibre petit, full 55.
(3) ld. Id. Llibre petit, full 248 girat.
(4) Id. Id. Llibre petit, full 77 ..
(5) Id. Id. Llibre petit, full 90 girat.
(6) ld. Id. Llibre Registre any 1763, manuscrit 5.
(7) Plec de documents antics, nurnero 27.
(8) Id. Id. Llibre petit, fulls 214 i 215.
(9) Id. ld. Llibre de Notes, full 44.
(10) ld. Id. Llibre de Notes 228 i sgs.
(11) Id. Id. Llibre petit, full 111.
(12) l d, Id. Llibre de Notes, full 2 i sgs. fins al 8.
(13) Id. Id. Llibre de Notes, full 69-girat.
(14) Confrontar altres paqines del present treball a efectes de dades comparatives.
(15) Document manuscrit de l'Arxiu Municipal.
(16) Arxiu Municipal, Llibre Registre. Manusc. 5 i 6, any 1728
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