
 
Conquencs ingressats a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona durant la 

guerra de Successió (1704 i 1711). Un mostreig. 
Josep M. Grau i Pujol 

Per a la investigació dels moviments migratoris durant l’antic règim disposem 
de diverses fonts documentals. A manca dels padrons d’habitants, que s’inicien 
en el segle XIX, tenim els llibres sacramentals (baptismes, matrimonis i òbits), 
en els quals gairebé sempre consta el lloc d’origen. Un altre registre útil és el 
d’ingressos als hospitals, que en aquella época tant recollia pobres com 
malalts. Altres dades d’interès com la professió, estat civil o edat són menys 
habituals. Una de les principals motivacions de les migracions era l’econòmica, 
agreujada en períodes bèl·lics. 
Entre la gran quantitat de llibres d‘entrades de l’Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona que es conserven a la Biblioteca de Catalunya (secció de reserva) 
hem buidat els originaris de la Conca de Barberà ingressats en tot l’any 1704 i 
la meitat del 1711 (de gener a juliol). 
La quantitat d’estrangers que hi localitzem és enorme; de Catalunya n’hi ha de 
totes les comarques. En aquesta mostra n’hi ha prop de quaranta i sobresurten 
en número les viles de Santa Coloma de Queralt i Montblanc. El moment triat 
és especialment crític en desenvolupar-se la Guerra de Successió (1702-1714). 
Les possibilitats de recerca en els arxius són grans però cal invertir-hi molt de 
temps i el factor distància també és una adversitat.  
 
Conca estricta (21) 
Barberà de la Conca (2) 
-Victorià Cerdà, fill d’Andreu i vidu de Paula (1704). 
-Maria Tibau, filla de Jaume. Casada amb Josep Fuster (1711). 
Blancafort (1) 
-Maria José, fadrina, filla de Pere (1711). 
L’Espluga de Francolí (1) 
-Magdalena Duc, filla de Joan. Casada amb Miquel Cadell. Morí el 22 de juliol 
de 1711. 
La Guàrdia dels Prats (1) 
-Magí Carreres, fill de Joan.Casat amb Magdalena (1711). 
Montblanc (7) 
-Francesca Borràs, fadrina, filla de Josep (1711). 
-Úrsula Castanyer, filla d’Andreu. Casada amb Francesc Fuster (1711). 
-Joan Civit, fill de Joan. Casat amb Francesca (1704). 
-Joan Coure, fill d’Esteve. Vidu de M. Àngela (1711). 



-Joan Girons, fill de Pere (Lilla) i vidu de Magdalena (1704). Residia a 
Montblanc. 
-Manuel Ribes, fill d’Antoni. Casat amb Engràcia (1711). 
-Ramon Sánchez, fill de Joan. Casat amb Francesca. En el document es grafia 
Xánxes (1711). 
Pira (1) 
-Isabel Badia, filla de Pere, vídua de Jaume-Joan (1711). 
Rocafort Queralt (1) 
-Joan Tomàs, fill de Joan. Casat amb Caterina (1704). 
Sarral (3) 
-Marc-Antoni Elies, fill de Pau, casat amb Caterina (1711). 
-Tomàs Garriga, fill de Joan-Baptista.Casat amb Maria Teresa (1711). Morí el 
27 de maig.  
-Narcís Pratdel Puig, minyó (1711). 
Vilaverd (1) 
-Joan Cartanyà, paraire, fill d’Agustí. La seva dona es deia Esperança (1704). 
Vimbodí (3) 
-Agna Alsamora, vídua Francesc Bertran (1704). 
-Francesc Carreres, minyó, fill de Josep (1711). 
-Bernat Llavoré, minyó, fill de Joan-Pau (1711). 
 
Baixa Segarra(16)  
Passanant (1) 
-Esperança Caselles, filla de Magí. Casada amb Josep Peralta (1711). 
Santa Coloma de Queralt (13) 
-Margarida Artigues, filla de Francesc i casada amb Jaume Casanoves (1704). 
-Maria Bolado, filla de Joan. Casada amb Francesc (1704). 
-Josep Bofarull, fill de Jeroni (1711). 
-Esperança Briansó, fadrina, filla de Lluís (1711). 
-Jaume Dulac, minyó, fill de Josep (1711). 
-Maria Àngela Fonts, filla de Magí. Casada amb Marià Bas (1711). 
-Joan Fonts, minyó, fill de Bernat (1704 i 1711). 
-Josep Francolí, fill d’Isidre (1704). 
-Maria Gassó, fadrina, filla de Josep (1711). 
-Raimunda Macià, filla de Francesc (1704). 
-Anton Mir, minyó, fill d’Anton 1711). 
-Joan Roca, fill d’Antoni. Vidu de Maria (1711). 



-Josep Vilà, fill de Josep. Casat amb Agnès (1704). 
Vallfogona de Riucorb (2) 
-Joan Cervera, llicenciat, fill de Joan (1704). 
-Joan Pinyol, fill de Francesc (1711). 
En el document la vila s’anomenava Vallfogona de Segarra. 
Total comarca: 37 
 
Nota: Les dades del 1704 les hem extret del llibre 132 (1703-1705) i les del 
1711 del 141 (1710-1712). 
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