
La Unió i Concòrdia a Matadepera (segle XVII) 

Durant el mandat del Lloctinent General Francisco Hurtado de Mendoza, marquès 
d’Almazán (1611-1615), el bandolerisme havia crescut força. Les baralles entre 
nyerros i cadells envaïen fins i tot els entorns del poder. En veure’s impotent, Hurtado 
propugnà la conquesta del Principat per les tropes de Castella, cosa que li valgué una 
queixa conjunta del Consell de Cent i la Diputació del General davant la Corona. 

Sobrepassa el propòsit d’aquest article l’anàlisi del què significà el bandolerisme, les 
seves causes i i motius per al nostre país. Estudis hi ha, i que no sempre coincideixen 
en l’anàlisi. A vegades, els bandolers eren protegits per fautors, nobles amb jurisdicció 
que els acollien dins els seus dominis, potser per tenir-los a disposició com a força 
armada. Sobre el grau real d’entusiasme amb què la gent els ajudava, també hi ha 
diversitat d’opinions. Pel què fa a la nostra comarca, val la pena llegir “Els camins de la 
justícia. Ordre i desordre al Vallès dels segles XVI-XVII”, d’Ismael Almazán i 
Fernández (Ed. Fundació Torre del Palau, Terrassa, 2000). 

Però, com hem dit, hi ha prou documentació com per poder fer-se una idea del 
fenomen a Matadepera, i les actuacions que es dugueren a terme durant el XVII dins 
el terme de la seva Universitat. Malauradament, el fons de la Batllia de l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental (ACVOC) només està tabulat en forma de base de 
dades informatitzada des de l’any 1600 en endavant, i no és possible llistar per 
ordinador els processos d’època anterior que s’hi troben recollits; per ara, només a 
partir d’aquest any puc enumerar les actuacions relatives als sometents i/o als 
bandolers. Espero en un futur no molt llunyà fer el buidatge d’aquests anys que falten, 
pel què fa a Matadepera, si més no. 

En l’època que ja és accessible informàticament i fins al moment de la formació del 
sometent de Matadepera, en trobem una, relacionada amb el bandolerisme:  

• Inquisició actuada el 27 de novembre del 1609, contra uns desconeguts que 
assaltaren de nit la rectoria de Matadepera; entraren per un forat a la paret de 
la cuina i, en ser descoberts, un d’ells clavà la seva daga al pit a la majordona, 
Montserrada Viaplana, causant-li la mort, També ferí el rector, Mn. Pere 
Sentmenat, el qual sobrevisqué, d’una punyalada al braç i una altra al costat. El 
botí del robatori foren unes peces de cansalada1. 

Tot i la tragèdia de la mort de la pobra majordona, ben poca cosa ens diu dels 
bandolers. A l’Arxiu Històric de Sabadell, a la col·lecció de les Batllies foranes, una 
altra, interessantíssima.  

• Inquisició actuada en data 7 de novembre del 1615, contra tretze bandolers, 
encapçalats per un tal Jeroni Ramoneda, els quals assaltaren els Barata un 
diumenge, quan tornaven de missa, amenaçant-los de mort si en el termini de 
vuit dies no els pagaven un rescat de 2.000 lliures2. 

Val la pena aturar-se una mica en aquesta darrera, no tan sols per la llibresca 
peripècia que hi visqué Miquel Barata, segrestat i amenaçat de degollació si els seus 
no pagaven, sinó i principalment, perquè les declaracions dels germans Miquel i Pere 
Joan Barata, i del seu pare, Joan, mostren molt bé quina devia ser la sensació 
d’impunitat total d’aquells bandolers i quin l’estat d’indefensió de les seves víctimes, 
durant aquella època d’incúria del poder reial. 



No ens hauria d’enganyar el to contingut de les narracions dels tres testimonis, 
segurament més degut a l’estil propi dels rituals judicials que degué aplicar l’actuari del 
procés, el notari Joan Feu, que a un pretès estoïcisme dels declarants; i especialment 
per part del germà gran, Miquel, que hi havia arriscat el coll literalment. 

La narració mostra de forma evident que els bandolers no tenien por de cap represàlia 
per part de la Justícia: el cap de la partida, un tal Jeroni Ramoneda, d’Avinyó (el 
Bages), no tingué el menor inconvenient en donar el seu nom. De fet, segurament ho 
féu amb ànim d’aterrir encara més als seus indefensos hostatges. Tampoc la resta de 
la partida; sense fer cap pregunta, entre els tres declarants arribaren a conèixer els 
noms i sobrenoms de tots o quasi tots els seus raptors. 

No obstant, si que és innegable el coratge de Miquel Barata, que es quedà com 
hostatge i convencé als segrestadors que no calia que retinguessin el seu germà Pere 
Joan; fins i tot en el cas que tingués la seguretat que els seus podien pagar 
perfectament les 2.000 ll del rescat, cosa molt versemblant. 

També podem observar la resignació amb la qual els habitants dels masos donaven 
dinar i sopar als bandolers; els mateixos Barata, el dia 22, quatre després del segrest 
(la festa de sant Lluc Evangelista és el 18 d’octubre, i en aquell any caigué en 
diumenge), tornen a donar de menjar a una partida que de bon matí es presentà a 
casa seva i els assetjà la casa, segons cregueren: “…y per ser forsat, los ne 
donàrem…” 

Aquest sentiment d’impunitat dels bandolers, segurament, degué ser la causa de què 
en Miquel Barata se’ls escapés la segona nit, atès que no trobaren cap necessitat de 
posar una sentinella mentre dormien en una pineda a Coll de Rigo, prop de Sant 
Llorenç Savall. Si el Lloctinent, el representant màxim del rei al Principat i encarregat 
de la protecció armada dels súbdits, no hi podia fer res… 

El successor del Lloctinent Hurtado fou Francisco Fernández de la Cueva y de la 
Cueva, setè duc d’Alburquerque, nomenat Lloctinent General de Catalunya l’any 1616. 
Ocupà el càrrec durant uns tres anys, fins el 1619. El març del 1616 es presentà al 
Principat amb dues companyies de cavalleria, disposat a acabar amb la xacra del 
bandolerisme a qualsevol preu. 

Segurament el segovià s’adonà aviat del seu error de càlcul, perquè dies després, el 4 
d’abril, enviava una carta a les batllies de tot el territori per a què armessin les forces 
locals, denominades “Unió i Concòrdia” i formades per homes de cada Universitat, a fi 
de que li fessin la feina. Aquestes milícies són generalment conegudes pel nom de 
“sometent”, perquè la crida o via fora que els convocava es feia “so metent”, fent tocar 
les campanes, la majoria de les vegades, però també tocant tabals o a crits. 

De fet, però, les Unions ja s’havien començat a constituir uns anys abans. La de Vic, 
per exemple, ho fou el 5 de setembre del 1605, amb l’objecte segons Soler i Terol, no 
solament de combatre el bandolerisme, sinó també de frenar a la noblesa3. I la seva 
efectivitat degué ser considerable, perquè en la literatura de l’època s’hi troben 
diverses lloances en vers. A tall d’exemple i amb un títol prou explícit, trobem les 
“Coblas de Trucafort y Tallaferro y del bon govern de Duch de Alburquerque, amb un 
soneto a la fi”4. 

La Unió de Matadepera fou constituïda el dia 8 de desembre del 1616 pel Consell de 
la Universitat5, si bé, com veurem a continuació, ja havia començat a actuar abans 
d’estar formalitzada per escrit. 



Ho prova el conveni que ja havien firmat Joan Farrés, Batlle de Matadepera, i 
Francesc Pi, Batlle de Terrassa, el dia 4 de maig del mateix any 6 . Segons 
manifestaren els dos atorgants, el dia abans i de forma conjunta ambdós sometents 
havien capturat un lladre de camí ral, anomenat Arnau Arquers, àlies lo Pillard. Si bé el 
tenia en custòdia el batlle de Matadepera –segurament perquè fou capturat dins la 
seva jurisdicció- acordaren que fos traslladat a Terrassa, on seria més còmode tenir-lo 
tancat. La presó de Terrassa era la mateixa Torre del Palau; Matadepera no tenia, 
segurament, ni un trist ergàstul on recloure’l. Ens ho fa pensar el fet que uns anys més 
tard, el fill d’aquest Joan, Miquel Farrés, que també fou Batlle, en fer liquidació al 
Mestre Racional del balanç econòmic del seu trienni7, comptabilitzà un ingrés de 13 
sous (la retribució habitual era de 10, i els altres 3 devien correspondre a la 
manutenció del detingut): 

Item, diu, rebé de, escarsellat ja, un pres tingué en sa casa un dia; y here un home de Sardanya y 
fou trobat culpable que de paraula dejar ferida … una donsella, y la donsella digué … Balla que no 
la havia agraviat en res; y axí lo dexà anar, tretze sous. 

Tot i la complicació de la sintaxi i els buits que causa la il·legibilitat del text, s’entén 
perfectament de què va. És a dir, que a Matadepera corresponia als batlles, el tenir 
custodiats a casa seva els detinguts. Però seguim amb el conveni. El batlle Pi s’oferí a 
processar-lo a la seva Cort i a fer-se càrrec de les despeses d’assessor i escrivà, si el 
Lloctinent General no reclamava la jurisdicció. Farrés ho acceptà, sempre que el pacte 
no anés en detriment de la seva, i que si calia lliurar-lo al tribunal de Barcelona, li 
durien tots dos. Acordaren igualment que si hi havia oferiment de recompensa per la 
seva captura, la distribuirien en dues parts iguals, una per a cada sometent, i que en 
cas que el reu fos sentenciat a mort, seria penjat en una forca bastida a la partió entre 
els dos termes, amb una pota plantada en cada un, i l’execució seria presidida per 
ambdós., Si fou jutjat a Terrassa, no n’ha quedat constància; segurament ho degué ser 
a Barcelona, però molt probablement hi degué haver oferiment de recompensa, 
perquè sis dies més tard, el 10 de maig, Joan Farrés feia procura a Jaume Vinyers per 
a què 

…pro me et nomine meo petendum, exigendum, recipiendum, recuperandum, consequendum et 
habendum omnes et quascumque pecunie quantitates que mihi debentur e largior sive tradi per 
Excellentissimum Dominum Locumtinente Generalem et seu per Regium Thesauriarum 
Cathaloniæ una vel insolutum cum aliis, ratione premii seu remunerationis propter captionem 
persone Arnaldi Arquers, alias lo Pillart, latronis in carreribus regiis Barcinone, traditi quavis ratione 
seu causa.8 

…per mi i en mon nom demanant, exigint, rebent, recuperant, aconseguint i havent totes i 
qualssevol quantitat de diners que em són degudes per llarguesa o lliurades per l’Excel·lentíssim 
Senyor Lloctinent General o per la Reial Tresoreria de Catalunya a mi únicament o conjuntament 
amb altres, per raó del premi o remuneració per la captura de la persona d’Arnau Arquers, àlies lo 
Pillard, lladre als camins rals de Barcelona, lliurada per qualsevol raó o causa. 

Més endavant, però, i amb el ritual del cas, formalitzaren la institució de l’òrgan 
d’autodefensa de la parròquia i terme de Sant Joan de Matadepera. Sota la 
presidència del batlle Macià Pèlechs, i amb l’assistència dels jurats i un nombre 
suficient de caps de casa i homes bons del terme, el Consell de la Universitat aprovà 
els estatuts d’aquesta Unió, constituïda originàriament per a un termini de cinc anys. 
La seva finalitat fou la persecució dels delinqüents que més por feien a la societat: 
lladres i bandolers, falsificadors de moneda… Un servei d’autoprotecció que suplís la 
manca de la que els hauria d’haver ofert la Corona, com no es van privar de deixar-ne 
constància explícita. Cal recordar, també, que l’Usatge “Princeps namque…” limitava 



la capacitat de convocatòria del Príncep al servei d’armes, i el Consell tampoc es privà 
de fer-ho constar, encara que sense invocar-lo explícitament: 

Per çò, no obstant sie cert y notori que los poblats en la dita Universitat y en lo dit Principat y 
comptats no són tinguts ni obligats, ni porien ésser compellits ni forçats per alguna via directa ni 
indirecta a ninguna cosa de les que bax se diran, segons fins assí no són estats forçats, ans ho 
han fet y fan com a cosa procehint de llur mera y spontànea voluntat y no altrament, per ésser cert 
que per lleys de la terra y altres, lo càrrech y obligatió de tenir lo present Principat en deguda pau y 
quietut y compliment de Justítia toque y se sguarde a sa Magestat… 

Però sa Majestat Felip II d’Aragó (III de Castella) tenia delegat el govern en el duc de 
Lerma, i aquest usava sovint els mecanismes del poder de cara al profit personal. Una 
tradició que ha arribat fins als nostres dies, val a dir. O sigui, que als habitants de la 
parròquia els valia més fer cas del vell aforisme català “si vols estar ben servit, fes-te 
tu mateix el llit” i van establir que el servei d’armes a la Unió seria obligatori durant un 
any; després es podria refusar sense témer represàlies. Fou la forma tan catalana de 
tirar pel camí del mig: 

…per quant apar just que tot lo temps durarà la present Unió, unas matexas perçonas suportàn lo 
treball de aquella, que per çò los qui seran anomenats en Coronell, dezeners y soldats de la 
present Unió no puguen ésser compellits a servir dit càrrech per més temps de un any, si ja no 
aparegués convenit que fossen confirmats; precehint, emperò, consentiment y voluntat de dits 
anomenats, en lo qual cars y no altrament puguen ésser confermats per més temps… 

La força la formaren vint soldats, repartits en dues desenes o decúries, cada una 
comandada per un desener, i tots ells comandats per un capità o vintener. A cada un 
d’aquests oficials li designaren un lloctinent per a què el substituís quan calgués. 
Aquesta força quedà a les ordres dels tres jurats del Consell, amb títol de coronells. El 
Batlle, representant del rei, no tenia comandament sobre la força. A toc de sometent 
de la campana parroquial (https://www.youtube.com/watch?v=8z3DRPDYtQE ), cada 
soldat havia de presentar-se armat a casa del seu desener. A aquells que no tenien 
arma, la Universitat els n’havia de fer comprar una. 

Com és lògic, els integrants d’aquesta força quedaven autoritzats a dur armes en 
l’exercici de les seves funcions, igual que les tropes reials, i també a registrar bordells, 
cases de joc i tavernes, i a arrestar els rodamóns. Cal tenir present que en aquell 
moment les persones desarrelades abundaven força, al país. Hi havia una forta 
immigració, principalment d’occitans, gent sense patrimoni que anava d’aquí d’allà a la 
recerca de feina; per aquest motiu eren tinguts per la gent del territori com a no 
integrats en el teixit social i més propensos a delinquir. No obstant, exemples hi ha de 
gent que pel cognom veiem que eren dels masos de l’entorn, i que també es 
dedicaven al bandidatge; generalment, amb delictes més greus que els dels forasters, 
els quals sovint només cometien petits furts per menjar. Però també és evident que en 
un món on hi havia molt poca gent que visqués en l’abundància, un petit robatori era 
vist pels iguals de la víctima com a perjudici greu. 

Resulta curiós observar, també, el zel en la preservació de l’autonomia de la jurisdicció 
del propi terme –una justícia d’iguals entre iguals- enfront de qualsevol invasió de 
competències de les instàncies superiors, de les quals hom es fia menys, atès que es 
poden moure per interessos diferents, més propers al poder reial i menys als habitants 
del lloc. Per això segurament, també blindaren les penes per als qui els acollissin o 
auxiliessin i/o trafiquessin amb béns robats, encara que fossin senyors jurisdiccionals. 
Els fautors donaven protecció a reconeguts bandolers, i ho podien fer, precisament, 
perquè invocaven la jurisdicció senyorial pròpia, enfront de la reial que representaven 
els Batlles. Fins i tot al mateix Lloctinent General se li demanava que tragués les 



empares que hagués pogut donar a cap delinqüent; és a dir, que donés prioritat a la 
jurisdicció dels batlles reials de cada lloc sobre la del seu propi tribunal central. 

A la transcripció de l’acta que acompanya aquest article es pot veure amb tot detall 
quines eren les normes d’aquesta Unió i qui foren els seus primers integrants. Sembla 
innecessari reproduir-ho aquí, perquè els documents estan redactats en català i poden 
ser llegits directament a les transcripcions annexades al final de l’article. 

De les actuacions del sometent de Matadepera només en tenim notícia, per ara, a 
través dels comptes que el Batlle Jaume Pèlechs, que ho fou durant el trienni 1629-
1632. Comptabilitza en el seu haver diverses sortides amb el sometent9: 

Item ha vegat deu dies per lletra del magnífich Climent Llensach, comisari, ab que ‘ls mane tinga 
somatent, com apar ab sa carta, die y any en aquella contenguts, sinch lliures. 

Item, vagà un die y una nit ab vint hòmens ben armats a la Vall de Horta y a Sanct Llorens Çavall, 
per ordre del egregi Antoni Vinyola, Jutge de Cort, apar ab sa carta al primer de desembre 1630. 

Item vagà vint y sinch dies ab somatent ab quinse hòmens per orde de sa Exsalència el duch de 
Sogorb etc., com apar ab sa carta a 28 de novembre 1630. 

Item per orde de dita sa Exsalència vagà ab quinse hòmens ab somatent alsat sexanta dies com 
apar ab sa carta de 29 de satembre de 1631. 

Item per lo mateix orde de sa Exsalència vagà ab dotze hòmens dos dies y dos nits en virtut de 
lletra de Exsalència de sis de janer del 1631, en acompanya de Diego Vilanova, comisari real. 

Item, per manament y ordinació del magnífich Miquel Codina, alguasil real, vagà de quinse de 
febrer 1631 ab somatent alsat ab catorse hòmens sexanta dies. 

Com es pot veure, el Batlle acredità 5 ll per la primera sortida, però no fixà cap 
quantitat per a les altres. No obstant, aquest document ens permet veure també el 
premi que el sometent de Matadepera rebé per la captura d’un “lladre de pas” 
anomenat Pere Puig. Foren 100 ll, de les quals en repartí 63 ll 12 s entre els 19 homes 
que el capturaren (i hi són anomenats), a raó de 3 ll 6 s (realment serien 62 ll 14 s, en 
total) i en pagà la resta a l’advocat i els intermediaris de la recompensa (36 ll 8 s). El 
document també conté altres informacions interessants, com ara els emoluments del 
Batlle, el seu nunci i l’escrivà de la Batllia. 

No s’han conservat, si n’hi hagué, inquisicions judicials per activitats del bandolerisme, 
durant els primers anys després d’aquesta reconstitució. Més endavant, en canvi, ja 
foren més nombroses. 

• El 4 d’abril de 1626 en trobem una contra quatre desconeguts, armats amb 
pedrenyals, que envoltaren la casa de Jaume Pèlechs10. El 20 de maig, una 
altra contra 6 desconeguts que exigiren menjar i beure al mas Vinyers, sota 
amenaça de calar foc als pallers. 

• L’any següent, 1627, una contra dos homes, identificats, que robaren 4 diners 
a un mosso del mas Roure, al camí ral11. 

• Dues inquisicions més l’any 1629: una del 7 de febrer contra tres desconeguts 
armats que entraren a casa de Jaume Pobla i li robaren roba, anells i altres 
objectes12; l’altra, el 30 de novembre, contra nou desconeguts armats que ja de 
fosc trucaren al mas Farrés de Baix i demanaren sopar. Els en donaren, i van 
marxar sense fer cap mal13. 

• L’any 1631, uns desconeguts s’endugueren vint gallines del mas Vinyers14. 



• Del 1632, trobem una inquisició conjunta amb la Cort del Batlle de Terrassa, 
contra dos que entraren a robar a casa de Joan Gorina i vengueren carn 
robada a un tender de Terrassa15. 

• L’any següent, 1633, una altra contra tres homes, que foren capturats pel 
sometent de Matadepera16. 

• I saltem al 1638, any en el qual trobem dues inquisicions més, una de conjunta 
amb la Cort de Terrassa contra uns desconeguts que robaren al camí ral a uns 
homes de Matadepera, una altra contra dos desconeguts més que entraren a 
robar a l’hostal de Matadepera i tancaren a l’hostaler, que hagué de sortir per la 
teulada; però en aquest any trobem també una llista d’homes i armes de 
Matadepera, que ens confirma que el sometent local seguia ben actiu. 

L’any 1638 serien elegits diputats de la Diputació del General, pel braç eclesiàstic el 
canonge de la Seu d’Urgell Pau Claris, Francesc de Tamarit pel braç militar o noble, i 
Josep Miquel Quintana pel braç reial. El primer d’ells, com era costum, en fou el 
president. L’any següent, les tropes franceses ocuparen Òpol i Salses, al límit nord del 
comtat del Rosselló amb el vescomtat de Narbona, del Llenguadoc. Les tropes 
castellanes que s’instal·laren a Catalunya es comportaren com a ocupants en territori 
enemic i donaren lloc a la que fou coneguda com a Guerra dels Segadors. 

A partir de 1641 trobem noves inquisicions criminals, però ja no per bandolerisme, sinó 
per delictes de sang, com és la de 15 de juliol contra dos pastors de Matadepera, 
Cebrià Cellers i un tal Josep, per la mort causada amb un tret de pedrenyal a Josep 
Rocasalbas17, o la de 18 de febrer, contra Jacint Torras, pagès de Matadepera, per 
amenaçar de mort a uns soldats francesos, als quals digué que ajuntarien dos-cents 
homes, després d’haver-ne mort un que havia violat una noia a la Barata18. 

També es troben inquisicions per causes civils, però cap relacionada amb el 
bandolerisme fins a l’any 1649; el dia 2 de març s’inicià una inquisició contra sis o set 
desconeguts que entraren a casa d’en Balle i Torres (el mas Torres) disparant i 
causant ferides a sis persones i la mort de Salvador Font, a més d’endur-se dos 
pedrenyals, dues “xispes” (pistoles) i un flascó (per a la pólvora)19, i el 27 de novembre 
contra uns desconeguts que mataren a un tal Jacint Fexes, pagès de Coaner (Bages), 
i li robaren una mula, una “xispa” i altres béns20. 

I ja no trobem altre inquisició criminal fins a principis del XVIII, quan un tal Ferran, 
pastor de ca n’Arnella, matà el masover del mas Vinyers, Joan Datzira, en recriminar-li 
aquest que hagués fet entrar el ramat que guardava en terres del mas21. 

Alguna quadrilla d’homes armats seguí circulant pel país, però amb motivacions 
clarament polítiques. Les autoritats borbòniques els negaven aquest caràcter, no 
obstant, per estalviar-se de tractar-los segons les lleis de la guerra. Però sobretot la 
prohibició de dur armes, sota pena de mort, crema de la casa i confiscació de béns 
imposada i refermada en nombroses ocasions, després de la caiguda de Barcelona, 
junt amb l’abolició de les institucions militars catalanes i la pèrdua del dret 
d’autodefensa, acabà amb l’afecció a les armes de la població. Val a dir, per fer-se una 
idea de la difusió de les armes entre els catalans, que tan sols durant el 1715 en foren 
requisades a Catalunya 71.803, quasi totes de foc. I la gran qualitat, reconeguda 
universalment, de les armes de fabricació catalana, no sols funcional, sinó fins i tot 
estètica, segurament no hauria estat possible assolir-la sense una puixant indústria de 
canoners, serrallers i encepadors. Però aquest és un tema al qual ja s’han dedicat 
nombrosos llibres. 

Els sometents, no obstant, ja havien estat dissolts per l’article 53 del Decret de Nova 
Planta del 1716. 



53. Por los inconvenientes que se han experimentado en los Sometenes y juntas de gente 
armada, mando que no haya tales Sometenes ni otras juntas de gente armada, so pena de ser 
tratados como sediciosos los que concurrieren o ̀ intervinieren. 

Així, el 4 de juliol de l’any 1720 trobem una reclamació dels regidors de Terrassa a 
l’Intendent General, per la quantitat de 159 lliures i 13 sous que costà mobilitzar un 
escamot de trenta homes durant un mes i mig, als quals cal proporcionar diàriament 2 
sous i un pa a cada un, part de la qual ja ha estat satisfeta al Batlle de Matadepera22. 
Se’n pot veure la digitalització, en quatre pàgines, clicant aquí: 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLini a/imatge100x100.do?reqCode=view&posIm=0&totalIm=4&p ageIm=1&codiUnitat=51828605&tipusUnitat=0  

Ja no podia haver-hi autodefensa, sinó una força, les Esquadres de Catalunya, 
destinades a combatre els nuclis de resistència contra les tropes borbòniques i el 
bandolerisme, de les quals coses en el poder filipista en feia un totum revolutum. 

Joan – Antoni Ferran 

Matadepera, abril del 2016. 

Annex 1: documents annexos a l’article sobre la Unió. 
Annex 2: imatge llista d’homes i armes. 

                                                
1 ACVOC 14 – 3/1, Batllia de Matadepera, 7 processos de la Cort del Batlle (1609-1804), 1r 
procés, en 8 folis (els 3 darrers en blanc). 
2 AMH 2518/16, Inquisició del Batlle de Matadepera, Joan Farrés, a 7 de novembre del 1615. 
3 Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona 1984, 2n volum, p 571. 
4 Id., p 573. 
5 ACVOC 14 – 2/2, Batllia i Consell de Matadepera (1587-1773). 
6 ACVOC E 385. Prothocollum auctoritate regia de Pere Cruell, notari de Terrassa, full separat. 
(Un trasllat d'aquest acte fou iniciat al f 7v del mateix manual). 
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14 ACVOC B 134/32, 2 folis. 
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17 ACVOC B 153/23, 4 folis. 
18 ACVOC B 155/8, 4 folis. 
19 ACVOC B 163/24, 12 folis. 
20 ACVOC B 164/14, 3 folis. 
21 ACVOC B 181/11, 2 folis. 
22 ACVOC 90-36-T2-211. 


