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ETIMOLOGÍA DE C A L D E S D ' E S T R A C H 

N la Maresma ó Marina, dintre los limits de l'antich comtat 
de Barcelona y junt la línia divisoria deis dos bisbats de 
Barcelona y Gerona, s'ha vist habitat de temps remot lo 
lloch ó quadra d'Esiarach ó Estrach, que per sas aiguas medi
cinals y calidas rebé lo cognom de Caldes. Avuy dia més 

que Caldes d'Estrach se acostuma á anomenar Caldetas. Lo nom Calidas ó 
Caldes que alguns creuhen llegat de Aquce Calida; (com Gualba ho ha estat 
de eAqua AlbaJ apar originari de la llengua y civilisació romanas. 

Molts Uochs de Catalunya hont hi brollan manantials d'aigua á una alta 
temperatura, desde que hi hà recort històrich, han resultat designarse ab 
aquest nom. 

Strach, Estrach ó Estarach (que ab totas tres fórmulas apareix escrita la 
paraula) es un de tants noms que preocupan ais filòlechs. Balaguer, Sala-
rich y altres autors pretenen arrenca de la època en que la llengua èuskara 
seria exclusiva á la nostra comarca. Y buscant una paraula similar en 
Tactual diccionari èuskar, hi troban la de sestrac, que diuhen equival á 
fruyter silvestre. Trobada la paraula, no falta sinó buscar en la localitat un 
d'aquestos fruiters que naxen sense cultiu, y tot seguit cantan victoria al 
poderlo aplicar á la figuera de moro, bastant abundosa en alguns de sos 
llochs arracerats. 

Lo P. Fita ( I ) patrocina un origen semieval á la paraula. Lo cognom de 
Civitas Fracta, Freta ó Treta, que portà la parroquia de Santa María de 
Mataró en la Etat Mitjana, creu pogué donar lo nom de/racío ó tracto al 
territori vehí, essent axi que Estrach, durant algun temps, formà part del 

( I ) Apuntes para la Historia de Caldas de Estrach, de Joaquín Salarich, nota de la pà
gina 35. 
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terme de l'antiquíssim castell de Mata. Y afegeix: «Ja siga, donchs, ab refe
rencia á la ciutat irada, ja á son districte tractus, tant Caldetas com las dos 
Llavaneras pogueren denominarse de^-tract ó ses-tract, com de^-Lcr, de 
Lauro, ees Escales, La Escala, etc., y majorment Caldetas destrac, pera dife
renciarlos deis banys de Titus, que pertanyian al districte de Aria». 

No participem de la primera opinió per falta de provas, ni de la segona 
per teñirlas contradictorias, puix may lo castell de Mataró, ni menys son 
terme, se denomina Fractus ó Tracto, atressantse los documents que 'ns ho 
demostran y d'ells parlan, al segle X. 

Estrach, en la Etat Mitjana, fora per nosaltres lo nom ab que 's desig
nava lo munt hont avuy s'alsa la iglesia vella. Caldes anomenarian á las 
fonts que brollan en la vall existent entre lo macis d'Estrach y lo antich 
puig Castellar, y, per conseqüència, de las fonts passà la denominació á la 
Riera y vehins conreus. Termenant en la riera de Caldes las dos jurisdiccions 
civils diferents, de Arenys y d'Estrach, es lògica conseqüència de la nostra 
opinió lo nom de torra de Caldes donada á la del puig Castellar, y lo de 
Caldes d'Estrach ab que 's denomina l'altra vorada, á partir del segle XIII, 
que es de hont arrencan los més antichs documents que parlan d'aquell 
lloch. 

Sos POBLADORS EN LA E T A T A N T I G U A 

Habitada, desde temps remotíssim, nostra costa, y en las bonas condi
cions topográficas que concorrian en la quadra d'Estrach, no es d'estranyar 
que se la suposi poblada en las etats protohistòricas, majorment considerant 
pertanyent á aquestas, diferents restos de ceràmica trobats en sas voradas, 
ax! com 5 silos excavats en lo rocar del puig Castellar y fragments d'òssos, 
trencats pera menjarne son moll, y treballats pera ferlos servir de utensilis 
de ús comú. 

Los banys de Caldes d'Estrach foren explotats pels romans. Ho demos
tra no sols la existencia de sas termas, quals restos se conservaren, segons 
Salarich y altres, fins á principis del sigle XVIII, si que també las nombro-
sas despullas observadas en lo puig Castellar, ó per altre nom torra dels 
Encantats ó torra de Caldes, que han sigut objecte de detinguts estudis ( i ) , 
fent suposar fundadament la existencia en dita altura de important villa 
romana. 

S'hi han trobat allí ánforas, pondus ó pesos pera sostenir verticalment 

( I ) Tractan dels descubriments arqueològichs de dit lloch, L'Excursionista, en Agost 
de 1881; Apuntes para la Historia de Caldas de Estrach, en 1882 ; El Semanario de Mataró, 
nombre 37 del 1882; Botlletí de la Associació d'Excursions Catalana, en i885; Estudios 
histórico-arqueológicos sobre lluro, en 1887, y los Apuntes para la historia de Arenys. 
Aquestos y altres treballs més generals, axi com documents inèdits de alguns arxius, 
havem consultat pera formar la present relació històrica de Caldes d'Estrach. 
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los fils dels talers romans y abundants fragments de ceràmica, fina y 
grollera. 

A més, aquest lloch se trobava en lo passatge de la carretera romana 
que, atravessant lo Tordera y seguint per la nostra costa del Maresma, 
anava á lluro, y per Argentona se dirigia á La Roca (Vallès) salvant la 
serra de Parpers. En esta serra se conservan encara importants restos de 
construccions de tota mena que serviren pera assentaria en ferms fona-

CALDETAS.— Túnel entre Arenys de Mar y Caldetas junt á la antigua platja del Canyadell 
(d'una fotografía de Reig y Vilardell, dibuix de Ll. Urgellés) 

ments. Del pas d'aquesta carretera per la quadra d'Estrach, no se'n pot 
dubtar: la ha demostrada una pedra miliar que en lo any iSgg suposaren 
fita de la Quadra, no sois lo Rector de Santa María de Caldes, Mossèn Bus-
catell, sí que també lo notari de Mataró Gabriel Morera y los testimonis 
presents á l'acte ( i ) . La circunstancia de no haver sigut copiadas ab faeltat 
las lletras contingudas, segons parer del P. Fita, axí com la de haverse per
dut completament dita pedra, ha privat de conèxer sa interpretació. 

( I ) Com est document ve publicat íntegrament en la obra de Joaquim Salarich abans 
dita, dexem de continuarlo. A més de trobarse en lo arxiu parroquial de Caldetas, ne 
havem vist altre copia antigua en lo foli derrer del llibre titulat Div^rsorum secundi^m dç 
l'Arxiu Municipal de Barcelonji. 



ESTRACH EN LA E T A T M l T J A . — LlMIT DE BlSBAT Y DE BEGIÓ 

Reconquistada Catalunya ais alarbs, entre las varias qiiadras que surge-
xen en la Etat Mitjana en esta costa ( i ) hi figura la d'Estrach. Quadra se 
anomenava á una reduida extensió territorial, més petita de lo que solian 
esser los termes parroquials, y que comptava escasos pobladors. 

Un lloch tant proper al mar com era la quadra d'Estrach, es molt natu
ral que en los segles IX, X y XI, en que la costa restava en gran part inha
bitada per causa de las grans piraterías y desembarchs de gent forastera, 
estigués poch menys que desert, á despit de reunir inmellorables condicions. 
Després del regnat de Jaume I d'Aragó, á conseqüència de l'increment pres 
per la nostra marina y de la conquesta de Mallorca, que vingué á privar 
d'un de sos principals puntals á la pirateria dels alarbs, comensaren á 
pendre alguna volada aquesta munió de pobles del Maresma que avuy cons-
tituexen son preuhat joyell. No es d'estranyar, donchs, que las primeras 
novas pervingudas d'Estrach y que s'atrassan al propi segle XIII, nos lo pre
sentin com poca cosa. 

Quan en 1169 foren arreglats per lo Sant Pare los límits dels bisbats de 
Barcelona y Gerona, se declarà límit la riera de Caldes, que ha seguit essent-
ho fins avuy dia. En Caldetas observem altre fet curiós, ço es, que la 
regió coneguda ab lo nom de Maresma de des los primers temps de la Etat 
Mitja y que la major part dels autors suposan arribava fins á la punta de 
Tossa, en los derrers segles de dita Etat quedava limitada per la riera de 
Caldes, ahont comensava altra nova regió coneguda per Vescomtat de Ca
brera, de la que n'era Arenys son primer poble. 

Aquí vindrà á tom copiar un document del primer segle de la Etat Mo
derna, que comprova, era Arenys lo primer lloch del Vescomtat, que la di
visoria de aquest era la riera de Caldes y que la actual torra dels Encantats 
se deya encara torra de Caldes, nom que á principis del segle XVII perdé 
per anomenarse torra á'En Riera de Arenys. 

«Mag.< ĥs Senyors: 
»Assi es arribada la sagetia patroneyada per antich Simón menor de dias 

altamar surgida dins nostre terme de arenys la qual a descarregat las robes 
aportava a la volta de tarragona y ve dita sagetia delia ciutat de alger: y ente
nent que venia del loc se morien de pesta encontinent se li possaren guardes 
sobre dita sagetia y gent perquè no tratassen ab ninguna persona. E en 
aquest temps se foren possades dites guardes, arriba assi en arenys lo Señor 
Don Pedro de aymeric governador de aquestos bescomptats de cabrera y 

( I ) De entre las varias demarcacions conegudas per quadras que podriam citar en la 
costa barcelonesa, esmentarem, en la part meridional del Llobregat, las de Garraf y 
Carapdasens, passat Castell de Fels; las de Vilarrub! y deis Gasons dins los antichs límits 
del castell de Ribas; y la de Miralpeix á l'Oest de Sitges. 



has, he encontinent ab requesta deis promens y singulars homens de arenys 
feu provissio y manament al dit Antich Simón y tota la gent aportava ab la 
dita sua sagetia anassen á purgar y asbravar en la platya del canyadel la 
qual platya es desserta y apartada de tot tràfec de gent la qual esta dins lo 
terme de arenys sota la torra de caldes y alli estiguessen y oretyassen y as-
bravassen la roba y persones anaven ab dita sagetia fins a tant per vosses 
magnificenties fos proveit: y tenim entes que la roba es romassa ab dita sage
tia serien deu alquises y sinc o sis fardes de lana y de asso nos a certificats 
lo dit patro Simón. Y en aquest temps que dit Senyor governador feu dita 
provissio y manament ans que lo dit Simón no a possada roba ninguna en 
terra en lo loc se li havia donat per dit Señor governador ni tractat ab per
sona ninguna que y agües ningún peril es arribat home propi ab letra de 
vosses magnificenties avisant y advertint nos no accullissem veixells o vexel 
robes ni mercaderies vinguessen de alger ni de altra part de barbaria per 
nova se te molt serta se moren de pesta y si altrament dexavem entrar ni 
feyem purgar ningunes robes o altres cosses vinguessen de barbaria fins a 
tant ne fossen mes certificats vosses magnificenties manarien y proveyrien 
levarnos la pratiga y comers de la ciutat de barcelona. E encontinent tin
guérem letres de vosses magnificenties se feu altre manament nou per lo 
honorable baile y morbes de la villa de arenys manant al dit Antich Simón 
y tota sa gent y sagetia se fessen alia vella y buydassen y en nostres mars 
no aparaguessen fins a tant per vosses rnagnificenties fos proveit donarlos 
loc pera purgar: e dit antich simon y sagetia ab tota sa gent encontinent a 
obeit dit manament y ses possat alia vella alia volta de mityorn y xeloc seran 
vosses magnificenties servits en proveir lo be comú y lo que los dara con
tento que assi nos donara loc a semblants cosses que primer nos done rao 
cumplida a vosses magnificenties: he per lo pressent altre no occore. Jhs 
guarde y en maior estat aumente las molt magnificas persones de vosses 
mag.es £)e arenys vuy 7 de agost de 1584. 

»Mag.'̂ ''s Senyors 
»b. 1. m. de v.̂  m.'* 

»Antich tries, baile de arenys. 
»Jo bernat soris morver fas fe quom lo demunt dit es ver. 
»Jo francesch lleu morber fas fe quom lo demunt dites ver.» 

IMATGE DE SANTA MARÍA DEL REMEY 

Procedint ab orde, comensarèm ocupantnos de l'iglesia de Santa María. 
Pren la paraula la tradició y nos diu que la imatge de la Verge «fou trobada 
prodigiosament baix de una cova ó gran pedra per unas vacas ó bous de la 
casa de Simon, pagès de dita Parroquia, cual casa avuy es la de Busquets: y 
entre las maravellas que obrà Deu per medi de esta gran Senyora (després 
de trobada y colocada ya en lo altar major y venerada ya per molt de temps 
per titular de aquella iglesia y patrona de aquell poble) fou aquella que suc-

6* 
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sehí cuant habent desembarcat los moros devant del predit poble, que es á 
la vora del mar habent saquejat la iglesia arribaren á cometrer lo desatino y 
locura de volersen aportar la predita imatge. Suchsehí pues que tenintla ya 
á la portalada de la iglesia no la pogueren passar mes avant, ni mourerla 
mes, y atònits y pasmats de tan grant portento sent tornaren: anà al cap de 
poch temps á la iglesia un tal Montserrat Pi del mateix poble lo cual miran 
allí la Imatge se condolgué del desatino tornà la Imatge anal altar ahont 
antes estaba tenint un dit de la ma segons altres diuhen un bras trencat ó 
romput y li tornà á son Uoch lo dit Montserrat Pi, de modo que ya mes no 
se ha conegut lo haberlo tingut trencat. Se seguí de aquí altre maravella ab 
que remunerà esta gran Senyora la acció que practicà ab ella lo dit Mont
serrat transfundí dita Soberana Reyna á son fill y después á son net y de-
mes descendents. Entre los cuals es la casa Pi de San Vicents de Llevaneras 
los filis y descendents de dita casa entre els cuals conosc á Lorens Pi y Ba-
ladia, farrer de tall en Barcelona habitan y á Pau Vicents Baladia y Pi son 
fill descendents de dita casa y en la Ciutat de Mataró hia altre casa de dita 
desendencia de la que he conegut y tractat al R. Dr. Juan Baptista Pi, Pbre. 
al R. Carlos Pi, Pbre. residents de la iglesia parroquial de Santa María de 
Mataró á Sor Margarida Pi, religiosa de la enseñansa de Barcelona á la 
Señora Gracia Pi tots germans difunts al S. Llorens Pi actualment (1783) 
regidor de dita Ciutat, congermà dels predits, tots los cuals sobredits he vist 
han curats de ossos trencats y dislocats per Gracia de Maria Santíssima pues 
quasi tots los dolents después de curats he vist ab consell dels predits venir 
á visitar á esta Santa Imatge per donarli gràcies atribuint lo remey no al art 
ó habilitat dels dits Pi si á la Gracia que dita Santa Imatge concedí al sobre-
dit Montserrat Pi y á tots los seus descendents y per ser la veritat y sentirho 
aixis fas la present firmada de ma mia propia y Sellada ab lo sello de esta 
Parroquia en Caldes de Estrach y Setembre 14 de 1783. Ita. est Dr. Fra^i-
cisco Sans Pbre. Rector de Caldas de Estrach» (i). 

La advocació ab que Maria Santíssima es adorada á Caldes ha estat la 
del Remey. Advocació apropiada, puix allí hont las aiguas reunexen qua
litats sanítosas y curativas, bo es tenir en compte y recordar que los remeys 
del cors son dons del Senyor, qui 's mostrarà propici á repartirlos al serli 
demanats per intercessió de la sua Santa Mare. 

ESTRACH EN LO SEGLE XIII 

Caldes d'Estrach fou objecte d'alguna millora al comensar lo segle XIII. 
Per los documents que dona Salarich consta en 1219 ferse certas obras en la 

( I ) Havem copiat lo fragment de esta certificació de la obra de Salarich, hont ve in
sertada tota sencera. Parlan en termes consemblants de la troballa d'aquesta Santa Imatge, 
lo P. Camós en son Jardín de María y Serra y Postius en Prodigios y Jinetas de los Santos 
A ngeles. 
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capella y que 's prepararan las d'un hospital, quod fuerit factttm in dicto loco 
de Calidis, quilocus esi in comitatu Tiarchinone, in termino Castri de Matarone. 
Diferents particulars mostraren sa generositat envers la pia institució que. 
allí crexia, donant térras y possessions per sa sustentado. De entre ells me
reix esmentarse á domna Guilleuma de Castellvell y son fill Guillem de 
Monteada, los qui donaren á l'hospital y á sos frares tot lo puig de Caldes, 
ab llurs honors cultivats y herms, que en franch ó lliure alou possehian dins 
los termes del castell de Mataró. Lo predit alou venia comprès en los límits 
següents: «Ab oriente in termino de Montepalacio; a Meridie in Mari; ab 
occidente sicut mons discurrit in riaria de gurgitibus usque in ipso plano; 
a Circio in torrente de Curtibus et ascendit in Serram et in ipsam fexuriam 
ibi modo positam, et descendit per torrentera de Farnacia et venit in riariam 
de Gurgitibus.» En la escriptura s'estatuhexen las mutuas obligacions entre 
los rectors de l'Hospital y los senyors del castell de Mataró, per las que 
s'obligan aquells á guardar la fortalesa construida en dit Hospital sempre 
que lo castell de Mataró estigués en guerra, á fi d'evitar que per negligencia 
ne resultas damnificat dit Castell. 

D'aquest important document ne depenjan dos fets: que lo lloch de Cal
des estava dins los limits del castell de Mataró y que hi existia en ell un 
Hospital ab honors de fortalesa, ó viceversa, una fortalesa que feya d'hos-
tatgeria. 

Dit puig de Caldes, per las confrontacions, no podia ésser sinó lo que ve 
anomenat en est mateix segle XllI ab lo nom de quadra d'Estrach, ço es, 
hont ara s'alsa la població vella de Caldetas y sa iglesia parroquial. 

En lo propi any 1219, Guillem d'Orla feu donació á l'Hospital áú podio 
de Castellar ab tot lo allí existent, tant en lo puig com en lo pla y en la illa 
que hi havia entre dit puig, lo mar y la riera de Caldes. Si bé al tramètrens 
esta donació Salarich, no 'ns diu hi existís cap fortalesa en est antiquíssim 
lloch, ve á donarnos prova irrecusable de sa existencia al referir que Pons de 
Montpalau, en 1221, aprovà l'anterior donació en virtut del dret de Castla-
nia que li competía en dit puig. 

Axis, donchs, queda sentada la existencia de dos fortalesas un tant vehi-
nas, al comensar lo segle XIII ; la que devian guardar los frares de l 'Hospi
tal, en temps de guerra, cuidant que desde ella no fos damnificat lo terme 
del castell de Mataró dins del qual se trobava, y la del puig Castellar, en 1221 
baix la castlania d'en Montpalau, la qual en lloch consta estigués endosa 
dins los límits d'aquell Castell. Recordem que al senyalarse los tèrmens del 
puig de Caldes, deya la escriptura, que per orient confrontava ab lo terme de 
Montpalau, lo qual vol dir que Montpalau formava terme propi. La coinci
dencia del cognom del castlà Pons nos fa presumir fos nomenat Montpalau 
la actual torra dels Encantats. 

Coincidint ab Salarich al creure que los frares que residiren en l'hospital 
y fortalesa del puig de Caldes (de que parla la donació de Guilleuma de 
Montcada) pertanyian á la orde del Temple, no participam de sa opinió al 
pensar que lo lloch de aquells seria la torra dels Encantats, per més que á 



— 93 — 

aquesta en temps posteriors se la anomenàs torra de Caldes. Lo que, empero, 
no 's pot afirmar ni negar es si després del 1221, quan Pons de Montpalau 
confirmà la donació de Guillem de Orta, los frares templaris s'establiren en 
abdós Uochs ó si mostraren predilecció per aquest ó l'alire. Las dos dona
cions comprovan la dualitat de fortalesas en las serras que separa la riera de 

-JM-y^·''^í^^·^ ^ ¿ i g e ^ -JM-y^·''^í^^·^ 

B 1 •^¡Hi i 
¡ J I .„i-T-i. ^ ..FTI, 11.^ ian=3Í^» 

-JM-y^·''^í^^·^ 

CALDETAS.—Torras antiguas de la quadra d'Estrach y poblacH vel'a ( fotografía de D. J. Pigrau 

dibuix de Ll. Urgellcs) 

Caldes. Es necessari dexar ben estatuit eix punt á fi d'evitar los erros á que 
pot donar lloch sa confusió. 

Lo castell-hospital de junt á la capella de la Verge del Remey, estava regit 
per un frare templari cognomenat rector, lo qui usava y tenia jurisdicció en 
los habitants de son lliure alou ó territori. En lo eclesiàstich formava part 
de la parroquia de Sant Andreu de Llavaneras, puix alashoras Sant Vicens 
de Caldes, ó de Llavaneras com dihem ara, tampoch arribava á la categoría 
de parroquia, que no obtingué fins l'any i577-

En 1220 comensan á parlar los documents de Pere Grunyi, personatge 
important en la historia de Caldes d'Estrach. Era aquest, noble, militar y 
ciutadà de Barcelona, aparexent en la predita data com rector de l'hospital. 

Deu anys més tart, en 1230, Grunyí obté del bisbe de Barcelona Beren
guer, que lo capellà resident en dit hospital tingués cura d'ànimas, sens, 
emperò, constituir en parroquial aquella sufragánea de Santa Maria. Per 
durant sa vida tingué Grunyí la facultat de nombrar lo prèbere qui devia 
regir aquella cura. Després de mort, eix dret passà á la Comunitat en ple. 
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si bé lo Bisbe se reservaba aceptar ó refusar al qui resultés elegit (i). Pere 
Grunyí seria difunt en lo any 1240, en lo qual Francesch de Vilaplana usa 
del títol de rector de la capella. 

ESTBACH EN LO SEGLE X I V . S o S PÁRROCOS 

Es més que probable, com diu Salarich, que á l'extingirse la orde del 
Temple, en 1311, cuidessin de l'hospital y fortalesa de Caldes los cavallers 
del Sant Sepulcre. 

Per aquest temps, en l'any de 1307, lo Batlle de Llavaneras fou absolt 
d'una excomunicació llansada contra d'ell, per quant, de manament de 
Guillem de Sant Vicens, abstulerat 16Jogatias ab Hospitali Ecclesie Sánete 
Marie de Estarach quia justo pondere earebant, vulnerando jurisdictionem dieti 
Hospitalis. 

Nos diu lo Speculum Offieialatus que á mitjans del segle XIV la capella 
de Santa Maria dexà son caràcter de conventual pera convertirse en iglesia 
parroquial. Se apoya en las visitas episcopals fetas á Sant Andreu de Llava
neras, en los anys de 1303, 1305 y 1325, comparantlas ab las posteriors. En 
la del 1303 se diu que En Bragat Rector Capelle CalidisDestarach tenet, etc.; 
en la del 1305, Cutn nos Pontius Dei gratia Barchinonensis episeopus inveneri-
mus te Bartholomeum Bragat rectorem Capella Sánete Marie de Calidis, etc.; 
y en la del 1326, quod Bartholomeus Tiragat Rector Ecelesie seu Capelle de 
Staracho. 

En cambi, en lo any de 1379, entre las visitas episcopals se fa esment de 
la Visitatio Ecelesie Sánete Marie de Calidis Destarach, qual párroco era Mos
sèn Pere Fritos. Se consigna en ella que possehia un altar, reserva d'Euca
ristia y sagradas fonts, expressantse com son terme comptava quatre parro
quians, nombre que no aumenta al finalisar lo segle XIV, en 1396. Per 
últim, lo Speculum Officialatus refereix que á 12 de Desembre de 1387, en la 
colació feta á Guillem Serrat, s'hi llegeix: Ecclesiam parrochialem Sánete 
Marie Calidarum de Starach. 

Lo dret de patronat de la rectoria de Caldes pertanyia en lo segle XIV á 
la familia Cortils, ab la que s'extingí en la primera mitat del segle XV. En 
lo any de 1396 usà d'ell Berenguer de Cortils. Pervingué en 1429 á Ignès de 
Cortils, monja de Santa Clara de Barcelona, en nom de qui la Abadesa Sor 
Clara de Cortils fa la derrera colació y presentació ab la persona del prèbere 
Llorens Flaquer, á 20 de Juliol. Per falta de successió, lo dret de patronat 
s'extingí á la mort de Ignès; de modo que en 1441, al morir Mossèn Fla
quer, la rectoria fou lliurement provehida per primera vegada, nombrantse 
rector al prèbere Ramon Gordon. 

( I ) Esta escriptura, que publica íntegrament en sos Apuntes Salarich, copiantla de 
l'arxiu parroquial de Caldelas, ve inserta en lo volum VII, foli 174, del llibre 'Dotaliarum 
de l'arxiu de la Curia Eclesiàstica de Barcelona. 
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La Comunitat de frares del Sant Sepulcre ó Cluniacenses, que axò no 
està gens definit, permanesqué en l'hospital de Caldes d'Estrach fins 1564, 
segons Salarich, qui publicà una llista dels rectors que desde i565 regiren 
la Parroquia, los qui son en nombre de quinze fins nostres dias (i). 

Durant los segles XVI y XVII varias foren las qüestions hagudas entre 
los párrocos de Caldes y los d'Arenys per rahó de límits, tota vegada que 
los de la parroquia diferexen dels del municipi ó quadra, puix son més ex
tensos y passan á la oposta vora de la riera de Caldes, límit en lo civil. 

Altras qüestions tingué lo Rector ab los Concellers en iSóy, per voler 
ocupar «cert pati de terra que devant la Iglesia,» «obrint los fonaments vells y 
enderrocant aquells.» 

IGLESIA ACTUAL DE SANTA M A R Í A 

La primitiva iglesia de Caldes, quan en lo segle XVI la vila comensà á 
estar formada, resultà insuficient; de manera que la engrandiren ó edifi
caren de nou en 22 d'Octubre de iSSy. Objecte d'altras reparacions sigué en 
lo segle següent, per virtut de la llicencia expedida lo 26 de Maig de 1603. 
Com sols tingués de extensió 63 palms de llarch per 27 y mitj d'ample, lo 
14 de Maig de i8o5 se coloca la primera pedra de l'actual temple, suspe-
nentse lo treball en i8o8, per causa de la guerra de Napoleón. Continuadas 
las obras en molt petita escala en 1811, Iluytant ab la falta de recursos y tre
ballant en dias festius ab permis del Bisbé, lograren acabarlo en lo any 
1830. Com resultas petit per la població, fou més avant completament res
taurat, allargantse pel cantó de la rectoria, acabant la fatxada, construint 
lo campanar y lo cor, y practicanthi moltas altras obras. 

Aquesta iglesia s'alsa damunt d'un preciós conjunt de molsosas rocas 
hont s'hi arrapa la tendra eura refrescada per los regalims y filtracions de 
l'aigua. Desde aquet punt la vista de la riera que s'extén detrás de l'iglesia 
es bastant pintoresca. En ditas rocas, conta la tradició, que hi fou trobada 
per dos bous la Verge del Remey. Devem advertir que se conserva encara 
una altra imatge bizantina de la època. Una petita capella indica lo Uoch 
de la troballa y á pochs passos de la mateixa una fontana alegra al visitant 
ab sa pacifica remor. 

LA QUADRA D'ESTRACH EN LO CIVIL 

Alguns datos tenim aplegats respecte la jurisdicció civil de la quadra 

(i) La llista dels rectors es la següent: Jaume Boldú ( i565- i57 i ) ; Gabriel Lletjet 
( 1571-1596); Benet Buscatell (1597-1616); Francesch Guitart ( 1616-1624); Miquel Bes-
cars (1625-1631); Pere Govern (1631-1648); Matias Porta (1648-1700); Pere Gorchs 
(I701-1714); Salvador Estany (1716-1748); Dr. Francisco Sanz (1748-1802); Joseph Baus 
(1803-1825): Joseph Casacuberta (1825-1845); Joan Oferil (1849-1880); Vicens Estadella 

); Carles Bartrina (1889-1893). 
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d'Estrach. A despit de trobarse endosa en lo terme del castell de Mataró, al 
comensar lo segle XIII aparexen possehint drets jurisdiccionals feudals Gui-
lleuma de Castellvell y Guillem de Monteada, si bé en calitat de feudataris 
de dit Castell. En 1219, y per virtut de la donació de Guilleuma y son fill 
als templaris, aquells drets passaren á estos, prosseguint en son caràcter de 
feudataris del castell de Mataró. En aquell document, entre los drets feudals 
que passaren als rectors de l'hospital, hi figuran los següents: censibus, vita-
lis, questis, toltis, Jorciis, tacsationibiis, inveniionibits, exorquiis, cucucns, homi-
cidiis, placitis, Jirmameníis, siabilimentis, stacamentis, miliübiis etfeiidis. 

Durant los segles XIII y XIV las quatre familias que residían en lo terme 
de Caldes d'Estrach foren governadas en lo civil y eclesiàstich per los rec
tors y párrocos de Santa María. Com lo exercici d'aquesta jurisdicció, lluny 
de produiries utilitat material, los ocasionava perjudicis á sa persona y bens, 
puix de quatre solas masías pochs recursos se 'n podian percibir, lo párroco 
Francesch Faber, ab consentiment del Bisbe, á 23 de Febrer de 1396, ven
gué á la ciutat de Barcelona, no sols la jurisdicció civil y criminal, mer y 
mixt imperi que possehia (en virtut de no sabem quins drets) en la quadra, 
parroquia ó montanya de Caldes d'Estrach, sinó que també los drets que 
tenian en los banys calents, á cens de dos morabatins quiscun any. 

La intervenció de la ciutat de Barcelona no era nova en Estrach. Desde 
temps antich que sos banys li pertanyian, com ho demostran importants 
obras fetas per nostre Concell de Cent, en lo any de 1343, en las que hi es-
mersà cent lliuras en una vegada y trescents sous en altra. En lo llibre de 
Deliberacions del Concell, de hont extrayem la nova, consta serviren estas 
quantitats per pago de la obra de les cases del bany' de caules destarach. 

Per ésser inèdita trametérem íntegra la escriptura de la compra que al 
Rector feu la ciutat de Barcelona en 1396 ( i ) : 

«Raymundus miseracione divina Episcopus barcinone discreto et vobis 
in xpto dilecto íTrancisco faver presbítero Rectori perrochialis ecclesie beate 
marie Calidarum desterach nostre diòcesis Salutem in domino. Quia facta 
nobis relacione plenària de meritis informationis per venerabilem petrum 
ces deus licenciatum in decretis nostri mandato recepto súper certis ar t icu
lis seu posicionibus per venerabilem berengarium de cortilio civem barchi-
none patronum dicte vestre eclesie et vos nobis per viam supplicationis 
oblatis comperimus veridice vobis et dicte vestre ecclesie esse utilius et 
comodio SUÍS permutare seu excambiare autquovis alio titulo alienare ba l -
nea iuxta dictam vestram ecclesiam constituta vocata banys de caules des
terach antiquitus hedeficata ut dicitur per civitatem barchinone seu hono-
rabiles consiliarios eiusdem ac omnimodam iuredicionem civilem et crimi-
nalem merumque et mixtum imperium vobis et dicte vestre ecclesie 
pertinentem et pertinentia ex largicione nobilium Guillermi de castro veteri 

(1) Tertius liber vermilins, foli 276 ( Arx. Mun. de Barc) , 
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et petri de monte catheno eius filii quondam in hominihuset i'eminis habi-
tantibus et habitaturis intus Quadram seu parochiam sivc mutrtbeatc marie 
Calidarum Desterach ubi pro nunc quatuor mansi sive casats tantum modo 
populati existunt que omnia vos et dicta vestra ecclesia per liberum et fran-
cum alodium possidetis cum ut per dictam informationem plcne constat ex 
predictis balneiset juredictione nuUam usque quaque utilitatem nec como-
dum habueritis quinimo dicta., et detrimentum evidens in persona et bonis 

CALDETAS. — Balneari Colon y carrers de junt la via terrea (fotogralía de D. Gaspar Brunet 

dibuix de LI. Urgellés) 

pro inde reportaveritis non est diu et graviora reportare verisimiliter spera-
retis nisi per nos provideretur circa hec de remedio oportuno Propterea 
indempnitati vestre et dicte vestre ecclesie providere ut nostro pastorali 
incumbit officio cupientes predicta balnea et juredicioncm civilem et cri-
minalem merumque et mixtum imperium cum ómnibus eorum iuribus et 
pertinenciis universis per liberum et francum alodium permutandi et ex-
cambiandi aut vendendi vel quocumque alio titulo alienandi universitati 
dicte civitatis barchinone seu eius honorabilibus consiliariis vobis et dicte 
vestre ecclesie perpetuo dantibus et assignantibus per purum liberum et 
francum alodium Duos morabatinos alfonsinos auri fini et ponderis Recti 
censuales et perpetuales per vos et sucessores vestros Recipiendos et haben-
dos Annis singulis in loco tuto et idóneo intus dictam civitatem barchinone 



et de his quevis instrumenta oportuna et necessària cum ómnibus obliga-
tionibus securitatibus renunciationibus juramentis clausulis et cautelis de 
quibus videbitur faciendi et firmandi et omnia alia premissorum omnium 
perfectionum et totali execucioni necessària et oportuna gerendi et exer-
cendi et complendi vobis dicto Rectori licenciara et facultatem plenariam 
huius serie impertimur. Ita cum quod census et jura alia vobis et dicte 
vestre ecclesie in dictis hominibus et feminis vestris et eiusdem ecclesie 
propriis et solidis seu eorum mansis et propietatibus quomodolibet perti
nencia cum predictis balneis et juredicione per vos alienandis non transeant, 
immo vobis et dicte vestre ecclesie ac vestris in ea sucesoribus pleno jure 
remaneant et quod in casu cuiusvis alienationis faciende per dictam uni-
versitatem predicte civitatis barchinone de dictis balneis et juredictione 
habeat ipsa alienatio antequam fiat intimari nobis et sucessoribus nostris 
et capitulo nostre ecclesie barchinone et elemosinariis seu procuratoribus 
elemosine dicte ecclesie ac vobis et sucessoribus vestris in dicta vestra eccle-
sia et nos ac sucessores nostri et capitulum ac elemosinarii dicte nostre eccle
sie et vos ac vestri sucessores tam simul quam divisim solventes precium pro 
quo dicta fieret alienatio per Triginta dies continuos a die dicte intimatio-
nis continué secutos possimus et possint ipsa balnea et juredicionem emere 
et empta perpetuo retiñere. In quorum omnium et singulorum fide et testi-
monium preíferentes litteras fieri iussimus nostri majoris sigilli appensione 
mónitas. Datum barchinone vicésima tertia die februarii Anno a nativitate 
domini Millesimo Trecentessimo Nonagésimo Sexto. Vid. R. Eps.» (i). 

Adquirida per la Ciutat aquesta jurisdicció, passà á aumentar lo nombre 
de sas possessions. Son regiment seria lo mateix ab que 's governavan totas 
las pertenencias d'aquella desde lo segle XIV, ço es, per dos procuradors, lo 
hu d'ells jurista, qui cuidavan, á l'ensemps, de tots los llochs de fóra. Axis 
ho llegim en lo volum de las Delliberacions del Concell dels anys 13197 
1320, foli 46, hont està registrat lo següent acort, que malhauradament no 
porta data: 

«ítem sobre lo fet que la Ciutat elegis qualque hom de be qui nes e 
hagués plen poder de la Ciutat de fer per aquella en los lochs de fora que 
ha e posseix per diverses títols e rahons tot ço e quant la dita Ciutat hagués 
ne pegues fer en los dits lochs fo deliberat que un juriste e un bon hom lech 
hi fossen ellets per los dits conseillers qui haien plen poder de fer totes coses 
que la dita Ciutat hi puxe fer per ban espatxamente endressa dels dits lochs 
e dels singulars de aquells com la dita Ciutat acausa los grans affers que ha 

(1) En carta que lo rector de Caldes, Pere Govern,escrigué alsConcellers en 18 de Fe
brer de "638, los deya no haver trovat en son arxiu lo acensament o venda feu lo Rnt.fray 
fai'er rector de la capella als Senyors cancellers del sivily criminal ques al primer de Juny 
del any 137g en poder del discret bonanat gil notari de barceluna: lo acte ses perdut y a mi 
tambe mes perjudici per no poder cobrar los censos consignaren los senyors concellers a dita 
capella per dit acensament a diversas pars. 
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no hi puxa be ¿proveir? axi com esmester moltes vegades entendre: lo qual 
poder sia axi bastant com los dits Consellers ordonaran a llur coneguda. 
Empero quels dits juriste ne lech no haien algun salari de la dita Ciutat 
ans los haien a pagar cascum loch on seran e entendran per affers e negocis de 
aquell: entes quel dit savi no haie ne prenga de alguna causa algun salari.» 

No sabem quan temps se regiren ab aquesta forma las pertenencias de la 
Ciutat. En 1446 foren governats per un sol procurador, ab lo salari de 
5oo florins. Axis s'expressa en la sessió del Concell haguda en 20 de Janer 
de 1446, al nombrar á En G. des Torrent procurador dels dits llochs, ço es, 
Tarraga Vilagrassa Tarraga Sabadell Munlcada e Caules destarach. Bruni-
quer, en lo volum 11 de sa Rubrica, nos parla d'una consemblant elecció de 
procurador feta á 31 de Desembre de l'any 1436. 

En lo segle XV la quadra d'Estrach, que comensà á aumentar en pobla
ció, fou regida per un batlle nombrat pels Concellers. Bruniquer, en lo 
referit volum, suposa la existencia d'un d'aquestos oficials elegits lo 20 de 
Janer de 1446. Es nostre presunció que segurament no fora aqueix lo primer. 
Igualment nos diu que en 8 d'Agost de l'any 1454 tingué efecte la creació 
de saig y corredor pel lloch de Caldes. 

QÜESTIONS AB LO BATLLE DE MATARÓ EN LO SEGLE X'V 

En 1498 se suscitaren algunas qüestions de competencia entre lo batlle 
de Mataró y lo de la quadra d'Estrach ab motiu de joch. Segons sembla, lo 
primer penyora á alguns homes qui jugavan en aquella quadra, usant de 
jurisdicció que no li competia. Lo Batlle de Caldes de Starach ho posà en 
conexement dels Concellers de Barcelona, com á subordinat qui era de 
aquestos. Los Concellers, en data de 11 de Setembre de 1498, escriuen á 
Pere Saguí, Batlle de Mataró, protestant d'aquesta usurpació d'atribucions 
jurisdiccionals y requerintlo á restituir las penyoras presas als habitants de 
Estrach, dient que daciavant no entrés en dit lloch á exercir jurisdicció, lo 
qual nosaltres no permetríem, fins tant que per vos sia mostrat que com a baile 
deaquexa vila podeu exercir jurisdicció en la dita quadra lo que nosaltres som 
certs del contrari. 

Novament lo Batlle de Mataró, en lo següent any de 1499, se ficà dins la 
quadra d'Estrach per apresonar á un home á qui lo Batlle de Caldes havia 
donat guiatge. Per aquest motiu los Concellers, en data de 20 de Març, li 
escriuen «que per sguart de aquexa vila (Mataró) e per la afectio que te
nim al be dels poblats en aquella ans de voler enantar en cosa alguna ha
vem delliberat fervos la present ab la qual quant podem vos pregam que lo 
pus prest vos sia possible siau ab nosaltres en aquesta Ciutat mostrantnos 
la facultat que preteneu tenir de usar de jurisdictio en la dita quadra. Per
què hoyt a vos e vista la potestat que teniu se puga provehir per nosaltres 
en lo que per avant se deurà fer per vose per lo baile de la dita quadra, com 
lo desig nostre sie veure aquestes coses sumàriament e de pla e tractaries 
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humanament ab aqucxa vila sens Icsio de la jurisdicció de la dita quadra e 
interès de la Ciutat. E per ço no ho vullau differir com lo delliber nostre 
sia volerho veure promptament per lo interès e sguarts dessus dits. De Bar-
chinona a XX de Març any Mil CCCCLXXXXVIIII". 

»Los Concellers de Barchinona al honor vostre prests.» 
Després de la precedent carta, lo Batlle de Mataró, havent de venir á Bar

celona, no cuidà presentarse als Concellers pera tractar de la predita con
tenció. En conseqüència estos, en data de 19 d'Abril, li escriuen novament 
dientli haverho sapigut «e perquè nosaltres no volem que vos com a baile 
ne altres fassen preiudici algú a la dita quadra ne a la jurisdictio que la 
Ciutat te en aquella vos pregam que en manera alguna fins s iausta tab nos
altres e sia vista la jurisdictio que preteneu tenir en la dita quadra a qui 
pertanyerà no entreu ne exerciau jurisdicció alguna en aquella com nosal
tres siam certs que la dita quadra e la jurisdicció pertany a aquesta Ciutat 
e no a vos com a baile de aquexa vila e lo comport que fins aci es stat donat 
al preiudici fet per vos e vostres antecessors en dita quadra es stat a culpa 
del baile de la dita quadra qui no ha manifestat als Concellers passats lo 
que devia e per son offici era obligat. E no vullau que diferint vos vostre 
venguda e continuant dit preiudici nosaltres poguessem tollerar aquell per 
lo interés de aquesta Ciutat: ans nos convindria recorrer a la M. ' de nostre 
Rey e S.""" o a son llochtinent general qui som certs hi farien les provisions 
degudes e pertinents. Lo que nosaltres no volriem per la voluntat que te
nim en aqüexa vila e als poblats en aquella. De Barchinona a XVIIII de 
Abril any Mil CCCCLXXXXVIIII . 

»Los Consellers de Barchinona al honor vostre prests.» 
Posteriorment no tenim conexement de que en altres ocasions lo Batlle 

de la vila de Mataró se inmiscuís d'una manera consemblant en lo exercici 
de la jurisdicció que sols competia al Batlle de la quadra d'Estrach. 

JURISDICCIÓ CIVIL D'ESTUACH EN LA EDAT MODERNA. — INCALTACIÓ DE LA 

QUADRA PER F E L I P III D 'ARAGÓ Y IV D'ESPANYA 

Bruniquer diu que lo 24 y 25 d Octubre de i5i5 foren fetas cridas pels 
Concellers en lo seu lloch d'Estrach, manant s'hi erigissen forcas, senyal de 
jurisdicció criminal. 

En lo volum II de sa Rubrica (foli 171) anota que lo 22 de Juliol de 
l'any 1563, los habitants de Caldes prometen als Concellers pagar las des-
pesas que ells ó sos ministres fassen sempre que vagin allí per negocis de la 
administració de la justicia. Y, finalment, nos refereix que en 1536 lo Ves
comte de Cabrera se prenia terme de Caldes. 

Després de la guerra civil contra Felip IV, lo Rey d'Espanya s'apoderà 
de tots los llochs que alashoras possehia la ciutat de Barcelona, capitost de 
la insurrecció. En los capítols d'una súplica que aquesta dirigí al Monarca 
en 13 d'Octubre de i652 hi llegim: 

l/C^ 
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«ítem placia á V. Mag." manar tornar y en quant menester sia de nou 
concedir a la Ciutat la vila y lloch de flix la palma la baronia de Moneada y 
llochs adjacents la baronia de Monbuy y llochs endosos en dita baronia y lo 
lloch de Caldes de sterach y lo Castell de mongat ab les jurisdiccions lermens 
y territoris de dites baronías y llochs de tal manera que la Ciutat cobre la 
possessió y domini de aquells del modo y forma quels tenia y possehia.» 

No anà depressa lo Soberà á despatxar la exposició de nostres Concellers, 

^mismm 

CALDETAS. — Banys Colon (d'una fotografia del Sr. Reig y Vilardell) 

puix fins lo 3 de Janer del següent any de 1633 no fou contestada, figurant, 
lo precedent extrem, en lo nombre deis que dexà de concedir, puix diu: 

«Y en quanto a la pretensión que tiene de cubrirse ha parecido que su
puesto que es preheminencia que no se ha acostumbrado ni la tiene otra 
Metrópoli de mi Monarchia aunque lo sean de Reinos muy poderosos y 
preheminentes, deve escusarse el pedirlo y pretenderlo, y asi mismo la res
titución de las Baronías y lugares que han ocupado mis armas, pues deve 
reconocer esa Ciudad a quanto maiores sumas tiene drecho mi real fisco 
por los gastos y daños que me ha causado con estas turbaciones y una guerra 
y sitio tan largo en que yo he consumido tantos millones haciendas y vidas 
de mis Vasallos y Patrimonio.» 

Axis se passaren alguns anys. En cert memorial presentat al Rey per Pere 
de Montaner, Sindich de la ciutat de Barcelona, lo 20 de Setembre de 1660, 
se demanà la reintegració dels llochs y baronías de la Ciutat. Igual súplica 
fou reiterada lo 5 de Mars de 1661. 
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Haventse avistat Montaner ab lo primer ministre del Rey, qui alashoras 
ho era D. Lluís Méndez de Haro, fouli promesa la prompte resolució dels 
memorials que tenia presentats, donantli consemblants esperansas los indi
viduos del Concell de S. M. En esta conformitat ho participà als Concellers 
lo 19 y 26 de Març de 1661. 

Lo 2 d'Abril de 1661, explica Montaner que en lo dia precedent baxà un 
decret de Sa Mag.'' ha dit Consell (d'Aragó) Jenílo sabidor, entre altras cosas, 
de que «en lo tocant a las insiculacions y Baronies tornassen ha fer de nou 
altra consulta ab tota brevedat: lo Señor Visecanciller me ha ofFert que no 
obstant que lo Consell ja havia dit son sentir, pero que pus de nou seis or
denava lo tornassen ha dir; que ab tota diligencia faria se acudis a est nou 
orde». 

En altra carta del 9 d'Abril manifesta Montaner com lo Concell d'Aragó 
havia informat «la nova consulta que sa Mag.<̂  Deu lo guarde fou servit 
ordenar fessen acerca lo que temps ha seis era remes, no obstant la que en 
la matexa materia vuyt mesos ha tenian feta». 

Lo 16 d'Abril diu Montaner haver recomenat á D. Lluís de Haro se ser
vís enllestir las resolucions pendents, atès que lo Consell d'Aragó ho tenia 
informat; responentli lo que en differents ocasions, que molt prest me despat
xaria. 

En carta escrita á 14 de Maig enclou lo Síndich la següent á ell dirigida, 
per Crespi de Valldaura, Vicecanceller dels Regnes d'Aragó: 

«Su Mag.<i ha hecho m.d a la ciudad de Barna. de las baronías que pe
dia exceptuando á Flix y á la Palma, de que avisso a V. M. con mucho gus
to, pues es tan estimable este favor de la Real mano de su Mag.^y tan digno 
de aprecio y reconocimiento. Guarde Sr. S. A. V. M. 

»Madnd y Mayo a 9 de 1661. 
»Don Christoval Crespi de Valdaura. 

»Sr. Pedro Montaner.» 

A més afegia en sa carta lo Síndich de Barcelona, que: 
«Per avansar temps he procurat saber de estos Señors de la Protonotaria 

y Segretaria lo que podran venir ha importar los gastos deis despaitgs de la 
merce feta a V. S.^ de las baronías y me han respost que al cello se deu tres 
sous per lliura de plata de la valuado y estimació que tenen ditas Baronías, 
no sois en la part que mira al útil sino a las juridictions Civils y Criminals 
y demes domini y que pera respondrer al que preguntava era forsos saber 
lo que importava dita estimació al que respongué noy podía dir cosa per no 
sabero y quen donaría avis a V. S.» Sens lo Cello quedan tots los drets de 
Segretarias y media annata, y com tot se paga ab plata, entench no sera 
poca la quantitat; V. S.'' se servirá ordenarme lo que deure fer y manant 
V. S." trague los despaitgs disposara se remete lo que se haura menester 
pera abreviar temps.» 

Donada compte d'esta carta al Concell dç Cent lo 2 j de Maig, seguida-
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ment la Ciutat regracia á tots quants contribuireu al bon èxit de sa de
manda. Lo Concell de Cent determinà delegar sas facultats pera la conclu
sió de aquet negoci á una junta de vint personas, la qual resolgué lo se
güent, á 27 de Maig de i65i : 

«Deliberan que lo veurer y mirar lo que se haurà de fer y obrar en rao 
dels gastos fahedors per raho de traurer los despaigs de las merses que la 
Mag.t del Rey n.« s / Deu lo guarde, lo que aquells han de costar y lo que 
tenen de avaluatio les baronies en las quals es reintegrada la present Ciutat 
sien los Consellers servits cometrer lo dit fet a quatre persones de la present 
Junta ab igual numero de staments per sa S.·'> nomenadores. Les qualssien 
servits veurer y mirar si àcars sera possible trobarse de hont devalla lo ha
ver la present Ciutat adquiridas ditas Baronías y lo valor que seis deu donar 
y juntament los medis seran possibles trobarse pera eximirse esta Ciutat de 
pagar tants gastos com se han de suportar per los dits despaigs y de hont 
sera possible traurerse diners pera pagar aquells pera que mirada una cosa 
y altra y premeditat o tingueu sieu servits ferne relatio en la present ¡unta 
pera que si pugue deliberar lo convenient y donar los avisos convenients al 
embaxador.» 

Lo 4 de Juny Montaner demana li remetin la valoració de las Baro
nías. 

Totas las resolucions presas per Barcelona en aquesta qüestió venen re
feridas en dugas cartas de data 11 y 18 de Juny, dirigidas pels Concellers á 
Montaner y copiadas en lo volum de Lletres Closes de l'arxiu Municipal de 
Barcelona, que per no allargarnos massa omitirèm. 

En las negociacions seguidas á Madrit, se suscità un incident referent 
als llochs de Flix y la Palma, respecte ais quals se formà expedient separat 
del que 's seguia al conjunt de las altras baronías ó possessions, entre las 
qse hi venia enclòs Caldes d'Estrach. 

En la carta del 30 de Juliol de 1661, escrita pels Concellers á Montaner, 
se diu que li trameten los certificats de las rendas percebudas en las baronías, 
ÇO es, hu de las de Montbuy de 25 llíuras l'any y que de las demes baronies 
com ja en alires li tenim ícrit per no cobrarsen casi cosa ninguna noy ha arren
daments. 

Finalment, apromptats estos y altres antecedents, lo 3 de Setembre de 
1661 escriu Montaner: 

«Los despaigs de las Baronías que tenen mira a la primera merce estan 
ja concertáis y tíndre prest en mon poder: los de Flix aportan mokas difi
cultats que estos Señors diuhen que tenen una fe ó certificatoria de V. S.'' que 
en lo any 1640 estava arrendat ab mil lliures, y diuhen no parla de ninguns 
carrechs y sobre esta cantítat fan lo compte del que se ha de pagar de Sello, 
que essent la tatxa ha rao de tres sous de plata per lliura vindria ha ser molt 
lo cost.» 

En carta del i.<='' d'Octubre relata Montaner: 
«Lo sello deis despaigs de las Baronías compresas en la primera merce, 

ajusti ab mil y sinch cents reals de plata, los demes gastos diuhen son ja 
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tatxats, y que no si pot tocar per estar ja del tot despatxats: lo remeto a 
V. S.'' per la present estafeta.» 

En lo Concell de Cent del lo d'Octubre, hont se donà compte dels dife
rents extrems abarcats per la predita carta, fou resolt: 

«Y attes que lo despaig de las baronías de monbuy y moneada y demés 
llochs adjacents a ellas es ja arribat. Que per ço lo dit privilegi sie fet regis
trar á la ballia general y apres de registrat, per part de la present Ciutat sie 
presa possessió de aquells de la manera que la present Ciutat ha acostumat 
pendrer semblants possessions, segons sera vist ésser convenient.» 

Lo 4 de Novembre de 1661, «Los S.''̂  Consellers considerant que la 
Mag.t del Rey n.<^ SJ deu lo guarde ab son Real Privilegi despatxat en la 
vila de Madrid als... de setembre prop passat es servit fer merse a la present 
Ciutat de las baronías de moneada monbuy caldes de starach y montgat ab 
los demés llochs adjacents y que lo savi consell de cent celebrat als deu del 
mes de octubre pròxim passat fonch servit deliberar que de aquellas fos 
presa possessió y attenent que lo Señor Conseller segon en las ocasions que 
vacava lo offici de governador de las baronías (en lo temps la present Ciutat 
las possehia) pertenya al S.'' conseller segon y de la metexa bossa se feyan 
las extractions de governador de ditas baronías. Que perço dit S."" Conseller 
segon prenga possessió de ditas baronías donantli en nom y per part de 
la present Ciutat, facultat y potestat de pendrer les possessions de ditas ba
ronías constituhir y revocar los balles y altres officials pendrer y acceptar 
los sagraments y homenatges y fer tot lo demés necessari y convenient 
que en semblants possessions se acostuma de fer y juntament exercir ju-
risdictio civil y criminal y altrament tot lo convenient llargament: presents 
per tal miquel Vilallonga flassader y Pau feliu scudeller ciutedans de Bar
celona.» 

En lo Dietari del Concell de Barcelona, diada de 9 de Novembre de 1661, 
hi ve anotat: 

«Lo 111.̂  S."" Bernat Borla doctor en medicina y conseller segon de la 
present ciutat de B.» inseguint la deliberatio per lo savi consell de cent feta 
ha deu del mes de octubre prop passat y desliberatio per los S.""̂  Consellers 
feta a 4 del present mes de Novembre sen ana pendrer possesio de las baro
nías de Moneada Monbuy Caldes de starach Mongat y altres vilas en virtut 
de la grasia y mercè que sa Mag.t era estat servit fer a sa Mag.'i^ de ditas 
baronías: lo qual S.·' Conseller segon ¡sque de la present ciutat en un cotxe 
vestit de color de un drap finisim ab cabos de sati ab sa balona plana y 
espasa ab la banda o insigna de conseller en los pits assistintli lo M."' Vidal 
y Roca advocat de la ciutat lo sindich scriva major y scriva racional ab tota 
la familia a ell necessària v ab sa trompeta devant ab la cota de la ciutat 
conforme per semblants ocasions se acostuma.» 

La presa de possessió durà quatre dias y mitj, retornant la comitiva á 
Barcelona en la tarde del diumenge 13 de Novembre. 

Com es molt natural, la Ciutat cometé encontinent actes de senvora en 
la antigua quadra d'Estrach. No altra cosa son certas ordres donadas á son 
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batlle, lo 8 de Janer de 1662. Dit lloch reb en exa carta lo nom de vila, lo que 
es una prova implícita de son desenrotllo. 

C O N S T I T U C I Ó D E M I N I C I P I Y N O M B B A M E N T D E J U R A T S E N L O S E G L E X V l l 

En lo any 1670 los habitants d'Estrach presentaren ais Concellers lo 
següent memorial ó súplica sumament interesan!: 

«Molt Illustre Senyor: 
»Entre altres deles vilas y llochs que V S . se troba Baro es lo loch de Cal-

des de Sterach prop la vila de Mataró en lo qual te V S . un batlle qui exer
ceix jurisdictio lo qual vuy se anomena Joan Busquets de dit lloch : es dita 
parrochia de alguns trenta fins en 35 fochs o casas y son govern politich 
corre per ma de dit Batlle independentment de manera que los arrenda
ments colleccio de aquells y cobrança dels emoluments entra lo útil en pro
fit particular del Batlle sens poder saber la universitat ni particulars de 
aquella en que se emplehan dits emoluments per no donar compte ni reho 
alguna a dita universitat. De manera que no haventhi comu venen los 
particulars a patir tants carrechs que la experientia ha ensenyat y en
senya que governantse en dita forma es dita Parrochia de las mes ma-
nesterosas igual per igual a qualsevol altre del present Principat de manera 
que los particulars estan pobres manesterosos y efligits de veurerse en tal 
estat majorment conciderantse que tenint un senyor tant gran com V S . los 
ha de ser fácil qualsevol justa enpresa. La dita experiencia y los desitxs 
tenen de augmentarse del qual augment se judica alguna conveniencia 
a V S . los done occasio pera discorrer que crehantse en dita universitat 
jurats y demes persones de govern necessarias per constituhir universitat v 
governarse com las demes lindrian de qui en avant algun alivio y se esme-
narian los danys que dita experiencia los ha ensenyat y ensenya de gover
narse si y conforme vuy se governa. Per ço supplican tres particulars en 
nom de procuradors de tots los particulars o major part de aquells de dit 
terme sie de servey de V S . ferlos merce de crehar universitat y per conse
güent donarlos forma per crehar sindichs jurats mostasafs y demes officis 
necessaris per lo bon régimen y govern de dita universitat que a mes que 
de ferse ab dita conformitat no sen pot seguir perjudici algu a V S. ni tam-
poch se fa cosa singular per dita universitat puix no mereix menos que 
totas las demes tindran dits vassalls desahogo en lo que pateixen y mes que 
estimar ais zel de V S . Lo que supplican de aquella millor manera que de 
dret los es licit y permès off.̂  

»Altissimus 
»Hieronymus ferrer.» 

Llegida aquesta súplica en lo concell ordinari del 14 de Juliol de 1670, y 
accedint á ella, se acordà fessin los Concellers las ordinacions convenients per 
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lo bon govern y administratiu dels habitants de la parrochia de Caldes de Esta-
rach Baronías de la present Ciutat tenint facultat com ab la present se dona de 
disposar aquelles com millor los aparexera convenir y disposades y fetes aque-

CALDETAS. — Banys de Santarromana en la platja del Canyadell, terme d'Arenys 
(d'una fotografia de D. Gaspar Brunet, dibuix de Li. Urgellcs) 

lles desde ara tingan la auctoritat del present consell com si per ell assoles fossen 
estades fetas. 

Més avant, y á aquest mateix objecte, trobem esta altra resolució favo
rable al nou regiment de la vila: 

«Die VI Novembris MDCLXX. 
»Los Señors Consellers lo ters absent ajuntats deliberan: Que en lo lloch 

de Caldes de Estarach que es de la present Ciutat sie feta una caxa o armari 
ab tres panys differents y en quiscun pany una clau dins la qual caxa tin
gan recondidas posadas y guardadas les bosses de Jurats y clavari de dit 
lloch y que las ditas tres claus tingan ço es la una lo Molt Reverent Rector 
de la Iglesia parrochial de dit lloch com a notari ordinari de aquell, altra lo 
Baile de dit lloch y la tercera lo Jurat en cap de la matexa lloch entregant 
ditas claus los Baile y Jurat vells axi com acabaran als nous pera que de 
aquexa manera aquellas estigan ben guardades y aço se fara perpètuament 
fins altra cosa sie disposada per dits S/^ Consellers qui vuy son y per 
temps seran.» 



— 107 — 

Axis prosseguiren, los Concellers, regint la antigua quadra d'Estrach, per 
medi de batlle, clavari y jurats depenjant de llur voluntat, fins que en 
lyiS, perduts tots los privilegis y furs de la capital catalana, restà exhone-
rada de sas possessions, quedant Caldes d'Estrach emancipat de sa tutela y 
dependencia. Desde alashoras forma municipi propi y separat dels d'Arenys 
y Llavaneras, á l'igual que avuy dia, en que tant desenrotllo ha tingut. 

L A S AIGUAS Y BANYS TERMALS DE CALDES 

Es indubtable que una de las cosas que més fama ha donat tot temps 
á Caldetas son las sevas déus d'aiguas termals de grans qualitats curativas. 
Dels varios anàlisis practicats d'estas aiguas, trametérem lo que lo metge 
Sr. Salarich creu més exacte, y es com segueix: 

PER UN LITRE DE AIGUA 

Í
Oxígeno \ 
Hidrogeno / Quantitat indeterminada 
Acit carbònich ' 

I Cloruro sòdich 0*3930 grams 
Carbonat sòdich 0*0693 * 

1 Carbonat càlcich 0*6644 » 
I Sulfat sòdich 0*0322 » 

S A L S ' Sulfat magnèsich 0*0161 » 
I Azoat potàsich o'oi25 » 
I Acit silicich S'oiiS » 

Fosfats alcalins y àcit fosfòrich senyals. 
\ Ferro senyals. 

Sa temperatura es de 41 graus centígrados y brollan d'entre rocas gra-
nítich-ferruginosas en quantitat de ai'Sy litres per minut. 

Respecte á las malaltías per las que se creuhen apropiadas aquestas 
aiguas, atrassem á nostres llegidors á la obra del Dr. Vieta, escrita en 1738, 
y titulada Relació de l'aigua de Caldas Destrach, y als Apuntes para la histo
ria de Caldas de Estrach, de D. Joaquim Salarich. 

Havem dit anteriorment que los romans conegueren y explotaren sas 
qualitats benéficas. 

Repetirem també, que ja en 1343 hi havia una casa destinada á pèndrer 
banys, propietat de la Ciutat de Barcelona. 

En 1396 lo Concell barceloní donà permís pera construhir un nou edifi
ci, mitjançant lo cens de dos morabatins cada any. 

En i5i5 estos banys eran objecte de qüestions entre lo Rector y los Con
cellers. Per causa de ellas, en lo mes d'Octubre, lo Batlle d'Estrach passà á 
Barcelona. Havia partit de la Ciutat, quan los Concellers, ab data del 11 
del propi mes, escriuhen que encontinent retorni á la Capital, puix que 
aprés de sa partida nos han ocurregudes moltes coses per provehir 0 reparar 
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los abuses y desordes fets per Mossèn Matheu Armengol rector, al qui atri-
buexen treballava per medis indeguts á fi de llevar las preheminencias de 
la Ciutat. 

En 1766 lo rector Mossèn Francisco Sanz construhí vuyt banys més dels 
que alashoras existían, quatre á cada costat d'un corredor hont es ara sala 
consistorial. Axis ho diu Salarich, com també que en 1794, havent baxat de 
nivell las aiguas, instalaren una bomba, y més avant, en 1799, quatre ba-
nyeras més baxas. 

Finalment, en i8ig, construïren uns banys nous, qual edifici ha vingut 
perpetuantse fins nostres dias ab continuadas milloras. 

Sobre aquestas aiguas cita Salarich una Instrucción que d los muy cele
bres médicos barceloneses envia el Dr. Francisco Vieta, qui residia á Sant Vi
cens de Llavaneras. En ella, després de 43 anys d'observacions y provatu-
ras, prestant tribut á la teoria alashoras dominant de que lo mercuri era la 
panacea universal, estaluheix son autor: Marilantur hce aquce ex tribus mag-
nis, egregiis et natura; humana; familiaribus mincralibus Mercurio, scilicet 
Marte et sulphure. 

L o BALNE\Ki C O L O N Y « E L L í o » 

Avuy dia s'ha axecat en la platja de Caldas d'Estrach, en 1880, ab lo 
nom de lialneario Colón, un edifici destinat á pendre còmodament los banys 
de mar á l'ensemps que á servir de punt de reunió y recreació dels forasters 
qui van á passar l'istiu en dita vila. Pera sa construcció fou feta una socie
tat per accions entre los propietaris barcelonins que hi estiuhejan. 

Ab lo nom de «El Lio,»periódico tónicc-eítomacal, se comensà á publi
car un setmanari en lo mes d'Agost de 1887, qual cos de redacció era for
mat per los joves concurrents á aquella vila, Joan Ferrer, Ramon de Man-
jarrés, Antoni y Joseph F'aquineto, Arcadi y Joseph de Arquer, ab la co
operació de molts altres concurrents, los noms dels qui venian encubertsab 
misteriosos pseudònims. L'objecte del periòdich, á més de divertir als fo
rasters, era oposarse á alguns actes de caciquisme y abusos que alli 's co
metían, trayentlos á la llum y combatintlos. Allí se llegeixen descripcions 
de festas y diversions, casos còmichs esdevinguts, intriguillas, cantars, car
tas de corresponsals de fóra, descripcions de la localitat, abusos de que son 
víctimas los forasters, etc. 

En lo Juliol de 1888 reaparegué El Lío, si bé ab forma y lema diferents, 
puix axi com la de l'any anterior fou de 16 per 25 centímetros, ara era de 
27 per 38 y lo nou lema de Periódico de verano y dominguero. Se publicaren 
i 5 números en 1888, y, á despit de despedirse fins l'any vinent, no tornà á 
publicarse més. 

Junt á Caldelas, mes en terme municipal d'Arenys de Mar, hi han uns 
banys calents coneguts per à'En Titus y altres d'aigua de mar á'En Santa-
rromana. 



— 109 — 

F O R M A C I Ó Y C R E X I M E N T D E L A V I L A D E C A L D E T A S 

Relatarem ab la major brevetat la formació y crexement de la vila desde 
que 'ns es possible historiarla. 

De la època romana sois sabem que dit lloch fou poblat y sas aiguas 
medicinals explotadas. 

Ja entrada la Etat Mitjana, en 1219, apareix formant part del territori 

CALDETAS. — Torre de D. J. M.' Nadal 

del castell de Mataró, haventhi una petita hostatgeria fortalesa, ab sos habi
tants consegüents y alguna masia propera. 

En los segles Xlll y XIV composavan la població de la quadra, quatre 
fochs ó familias. 

En los segles XV y XVI se formà la vila, prosseguint en son pausat cre
ximent. A la torra que 'n deyan de la Guardia, que era la més gran de las 
alli existents avuv dia, se n'hi ajunta altra erigida per cert particular de la 
vila ab autorisació de la Ciutat, á fi de resguardarse mellor deis piratas. 
Llegim que á Joan Busquets, los Concellers, en data de 25 de Febrer de 
i586, anomenantlo pages de Caldes destrach, li concedei.xen permís í/e/er 
una torra redona pera poderse dejensar deis moros y altres enemichs. 

En la propia època (any 1549) lo sindich de la quadra d'Estrach demana 
ais Concellers licencia de teñir taverna yjlequa per a les despeses fahedores en 
lo reparo e construcció de torra fahedora en dita Baronia per dejencio de tota 
la univers.lat en temps de moros. Suposam que estas obras de reparo se refe-
rexen á la torra de la Guardia. Lo arrendament de la taverna y fleca era un 
deis principals arbitres utilisats en lo segle XVI pels municipis á fi de pro-
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curarse ingressos. No sabem á què obehia la oposició feta á dit arrendament 
pel Batlle d'Estrach. ^Seria perquè ab ell no sortís perjudicada la Ciutat, 
de la qual era propietat l'hostal en lo any 1487 y suposam continuaria 
essentho en lo segle XVI? Ignoram si cabria resolució favorable á l'arren
dament. Lo cert es que lo dia 14 de Setembre de 1549 lo Batlle y Sindich 
d'Estrach foren citats á comparèxer devant dels Concellers pera fallar, 
aquestos, lo que en justicia conceptuassen procedent. 

Aprop d'una de las torras hi hà la vella casa de Milans presentant lo tipo 
dels edificis del segle X'V. «Lo rodó portal de llargas dovellas (diu YExcur-
sionisiaj demuntla bella finestra d'artístich llindar, coronada la part supe
rior del frontis per una ferma lladronera y una doble teulada de llargas 
vessants, terminan la construcció.» 

Al segle XV ó XVI pertany altra casa, devant d'aquesta, contenint una 
finestreta ab detalls d'imatgeria. Los desnivellats y estrets carrers de la vila 
vella, ab sas casas de portals adovellats y finestras góticas de la darrera èpo
ca, mostran eloqüents senyals d'haverse format en estos dos segles, era d'or 
de la historia de moltas poblacions rurals. Sol assenyalarse com la casa més 
antiga de la vila á una que s'axeca en la part més alta de la serra y té á 
son costat las ennegridas parets de la més bella y curiosa torra, la de la 
Guardia, quals forts matacans han pervingut fins nostres dias. 

En 1670 la quadra d'Estrach constava de 35 fochs ó casas, que á cinch 
habitants per foch representarían una població de 175 ánimas. 

Lo crexement major d'aquesta vila pertany á la segona mitat del se
gle XIX. En poch temps surgiren carrers sencers en los voltants de la via 
férrea. Alguns d'aquestos se composan, en sa quasi totalitat, de bonicas 
torras, propietat de familias forasteras, habitadas solsament en los mesos 
d'istiu y restant tancadas durant los altres mesos de l'any. Axò es causa de 
que, á despit del crexement de las casas, no aumenti en habitants la vila. 
Salarich diu á aquest respecte las següents paraulas: 

«Caldetas compta ab una població de 730 habitants, poch més ó menos 
los matexos que á mitjans d'aquest segle, y que tal vegada prosseguiran axis 
fins á son termini si una íorsa molt poderosa no influheix en la causa que 
presideix á aquest equilibri contrari á las lleys naturals.» D'aquells habi
tants, 355 son homes y 375 donas, dato desconsolador, diu ell, «si 's té en 
consideració que, naxent més noys que noyas y morint regularment major 
nombre d'aquestas que d'aquells, deuria haverhi proporcionalment més 
homes que dònas,» causa que creu no ésser més que la emigració per 
falta d'industrias en la localitat. 

Son en nombre de 10 los carrers de la actual vila, anomenats: de la Pau, 
del Callao, de la Carretera, de Bonavista, Major, de la Riera, Sant Joseph, 
Sant Pere, Santa Teresa y de la Iglesia. Junt á aquestos hi hà altres dos 
carrers pertanyents al terme municipal d'Arenys de Mar y anomenats Pas-
satje de la Riera y carrer d'Arenys. 



IGLESIA DEL C A R M E Y CEMENTIRI NOU 

Lo haverse edificat tantas casas junt á la platxa ha obligat als forasters á 
construhir prop de la estació del ferrocarril una capella sufragánea, sots ad
vocació de la Verge del Carme. Com se construhí de caritats y aquestas es
cassejaren, se tardà i6 anysen acabarla. Lo major impuls data de lany 1879, 
celebrantshi la primera missa, estant lo temple per cubrir encare, lo 3 de 
Juliol de 1881. Fou henchida la totalitat de l'edifici un any més tart, çò es, 
en 15 de Juliol de 1882. Son estil arquitectónich es lo romànich, qual nau 
té uns 20 metres de llarch per 9 d'ample, sense contarhi las capellas late
rals, que son duas á cada costat, per damunt de las que hi corre una gale
ria que posa en comunicació lo cor ab lo camaril. Es curiós fer consignar 
que las vidrieras de colors dels finestrals son regalo de bisbes: las tres de la 
fatxada las pagà lo bisbe Català; las quatre de l'àbside, los cardenals Lluch y 
Benavides, y los bisbes Urquinaona y Morgades; y lo bisbe de Tortosa, en 
1884, feu donació de una de las laterals. 

Lo cementiri de Caldelas, emplassat en la serra del NO., data de pochs 
anys, ja que fins 1857 foren sepultats los morts al voltant de la iglesia, 
segons costum general. En i856 se firmà lo contracte de construcció de las 
parets, restant terminadas en lo any següent. En son recinte hi hà una pe
tita capella. 

A l'extrem de la serra, pel costal de ponent, s'alsacert pilar de mampos-
teria contenint una imatge de Santa Bàrbara de rajólas barnissadas. Lo 
Uoch es conegut per la Creu y es fama que anliguament servia de far. 

Terminarem la present monografia donant compte d alguns fets aislats 
y curiosos que podran ilustrar la historia de Caldelas, ensempsque retratan 
la manera d'esser de la època en que succehiren. Pera procedir ab regulari
tat los continuem per orde cronològich. 

1-4:l'S. — MOSSÈN SANTCELMÍ, PREBERE, ES DESAFIAT PELS FILLS 

D'EN PASQUAL 

«Al moll honorable e savi lo senyer en Tria baile de sent Meni de arenys 
del Bisbal de Gerona. 

»Moli honorable e savi senyer: En la Baronia de Caldes que es de aques
ta Ciutat sia un notable preverá appellal mossèn Guillem sancelni home 
de molt de be e avançat en dies lo qual es desitjós star pla segons son orde 
e edat li requeren. Los fills den pasqual de aqueix loch e de vostre juredic-
cio han lo desefiat personalment molt injustament e indeguda es cregut per 
ferio reschatar o altres desordenáis pensaments de las quals coses Nosaltres 
havem molt anug e per res nou emanem tollerar. E per ço vos pregam 
queus placia interposarvos en dues coses e per vostre offici donar orde que 
los dits pasquals se reposen de dits affers. E lo dit preverá sia en segur. E 



aço aquesta Ciutat e Nosaltres vos reputarem a molt singular pler. E pla-
cieus significar als dits fills del dit pasqual que lla hont per mitja vostra no 
volguessen de dites coses reposar e metre lo dit preverá en repòs Nosaltres 
darem tal recapte en dit fet axi per mitja de la S.̂ » de Armendaris com per 
mitja del S. Rey sots protecció del qual tots los ecclesiastichs son que ells 
se penediran tal negoci haver principiat e sentiran la pena que sen mereix. 
De Barchinona a VII de Octubre any Mil CCCCLXXVII l . 

»Los Consellers de Barchinona al honor vostre apparellats.» 

1 5 0 8 . — DESTRUCCIÓ DEL CAMÍ RAL 

Los Concellers de Barcelona, en 26 d'Octubre, intervenen en lo fet de 
que per part de la muller de Guillem Simón rfe sa propria auctoritat ha rom
put lo cami real e aquell ha mudat en altra part en gran preiudici e dercgacio 
de la jurisdicció de la dita quadra e poblats en aquella. Los Concellers manan 
al Batlle lo fassi adobar á despesas de la dita dona. 

1 5 4 1 . — FALTA DE RESPECTE Á LA JUSTICIA 

Com lo Batlle de Caldes d'Estrach no sàpigues escriure, lo Vicari del 
propi Uoch ho feu en son nom, posant una carta als Concellers notificantlos 
com un deutor insolvent se negava á satisfer los gastos d'execució, puix los 
de Caldes alegavan que aytals despesas no volian satisferlas. Prosseguia 
dient «y oits lo dit baile lo jurament de dits instans es anat a la casa del dit 
sitat perquè pagas o li donas penyora y lo dit sitat li a dit que ell pagaria lo 
deute enpero que no pagaria las despeses, que lo baile no podia fer pagar 
despeses: de manera que lo dit baile lo a volgut penyorar per les despeses y 
no li an volgut obeyir: de manera que lo dit baile a posat i cridat grans 
crits de via fos, resistencia, en fi que ninguns de quants son en qualdes no 
tenien ni aporten temensa a la justicia ni al manament del baile ans diuen 
que lo baile no pot demanar despeses per ell ni per lo notari y sapien vos
tres magnifissencies que asi en caldes per paor de vostres magnifisencies ni 
del baile no siaran ni se quastigaran de jurar de deu ni de dir un pesar ni 
una enjuria la u a laltre de manera que si vostres magnifissencies noy posen 
orde lo baile (¿no?) pot posar lo basto de la justicia.» 

1 5 5 6 . — APUROS DE LA QUADRA D'ESTRACH PER LA MISERIA SUBSEGL'ENT 

Á LA FALTA DE BLAT 

«Molt mag.'^'·s Señors: 
»Per estar esta parrochia y tot lo poble en tanta necessitat que sois no 

trobam un gra de biat nos es forsat per podernos remediar sercar algun re-
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mey per tant en esta suplicara á V. Mag."^^ ne vullen donar loch pera que 
pugam fer un sindich com ja de altres vegadas ses fet lo qual pugue com
prar blat pera provesio de la pobra gent de esta parrochia v de aso ne su
plicara a V.s magnificensies nos vullen fer esta merçe perqué si sabien la 
necessitat de la pobra gent los ho aurien manat o aguessen fet quant non 
volguessen fer y perqué som serts de la voluntat de V. Magnificensies dexe 
per no donarlos pesar de raes repliques suplicant a nostre senyor les mag
nifiques persones de V.* m.^ guarde y prospere per lonch temps com per 
\.^ magnificenties es desigat: de s.*^ M." de caldes de starach ais 4 de març 
1566. 

»Señors. 
»Prorapte a la ordinatio de V.^ magnificenties: lo baile pera raorato y 

tot lo poble de dita parrochia.» 

1 5 6 6 . — RESPOSTA DONADA PEL CONCELLER MITJAVILA Á LA CARTA ANTERIOR 

«Ais amats y faels nostres los baile y hobrers de la quadra eo terrae de 
Caldes de astarach. 

»Los consellers de la Ciutat de barcelona senyora de la quadra eo terme 
de caldes destarach. 

»Amats faels nostres: Per Jaurae sala alias sobirà sindich vostre tenira 
entes que per provehir los poblats en aqueix terme teniu necessitat de com
prar fins en suraa de cent cinquanta quarteras de forment. E per dita causa 
contractar e capitular ab pere pasqual de arenys lo qual ses offert vendreus 
ho per vosaltres comprar dita suma e aquella portar e lliurar a vosaltres e a 
risch y perill seu pagant empero vosaltres en aquell lo cost de dit forraent 
e despeses a causa de aquell haurà fetes e ultra dites coses donareu a dit 
pasqual a raho dos sous per quartera e com per fer dits pactes y concordia 
tingau necessitat de nostra licentia e consentiment nos ha supplicatdit Jau
rae sala volguessem prestarvos nostre consentiment y consentirvos licentia 
pera fer dit contracte e obligatio considerants dita supplicacio ésser justa e 
conforme a raho volents en dites coses complaureus per lo que entenem 
sera remcdiarvos en vostra necessitat ab tenor de les presents otorgara e 
consentim a vosaltres los baile obrers e universitat de dita Quadra y terrae 
consentiment y licentia de fermar la dita obligatio e promesa al dit pasqual 
per vosaltres fahedora segons que nosaltres a maior cautela ara per llavors 
y llavors per ara consentim a dita obligatio e sie nostre Senyor en vostra 
continua guarda: de barcelona a XVI de mars MDLXVI. 

»Jaume de mijavila Conseller.» 

1 5 6 * 7 Y 1 5 8 0 . — Los CoNCELLERs CUIDAN DE L'ESTAT DELS CAMINS 

Vetllant per la conser\-ació de las vias públicas de Caldes d'Estrach, lo 

9* 
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31 d'Octubre de iSóy los Concellers escriuen al Batlle, dientli que havent 
sabut que lo cami que es del torrent del gorch fins a la riera de caldes üarie 
arruhinat per les aigües de tal manera que per aquell nos pot passar sino ab 
molt treball y perill del que fem mararella no hagau te guda ansia y cuidado 
de fer adobar, li manan lo adobe ab la major llestesa possible. 

Del 28 de Janer de 158o es una orde dels Concellers al Batlle dientli que, 
entenent ells que los camins en aqueix terme starien molt arruináis per ço ves 
diem y encarregam y manam que ab tota la diligentia dcneu orde dits camins 
sien adobats y reparáis e continuats lo passatge per lo mateix loch hont vuy 
passe segons que lo Señor-Sala olim conseller essent aqui feu ordenat y manat. 

Temem que 's relacionarían ab axò certas contencions ab lo comú de 
Arenys, finidas en 26 d'Octubre del propi any i58o, com se veurà ab la se
güent carta tramesa pels Concellers al Batlle de la quadra: 

«Amat y fael nostre: Entesa tenim la qüestió que aqui hauria aserca del 
Cami real qui va arenys en quant passa per aqueix terme y per lo que molt 
desijam si pose en aquell lo degut remey havem delliberat scriureus la pre
sent ab la qual vos diem encarregam y manam que lo dit Cami fassan ado
bar y remediar de manera estiga be y com ha de star y passe per hont ha 
de passar conforme que per los prohomens adi ta causa aplicats es stat acon
sellat fent per ço los manaments necessaris: y com aqui ho recusassen o ho 
dilatassen de fer nos ne dareu avis que assi darem orde se execute ys fasse 
lo que deu contra dels qui recusaran aqui fer lo que deuen. E sie nostre 
Senyor en vostra continua guarda: de barcelona a XXVI de octubre 
MDLXXX.» 

1 5 8 1 . — DESLLIURAMENT D'UN VEHI D'ESTRACH CAUTIU DELS MOROS 

«Molt Illes. Senyors: 
»Haura vuyt dies arriba Joan Andreu mariner de nostre poble, de Alger, 

rescatat en dos centes lliures lo qual com sapia sia home pobre sens casa y 
altra propietat me a aparagut atravir de ferne lo present avis ha V.^ Mag.'^^ y 
pregarlos sien servits afFavorirlo en lo que puguen considerant que es de 
aquest poble y casat y ab alguns fills y considerant ha de restituir dites 200 
lliures no tenint de que me som offert de ferne fer lo present avis per mans 
de nostre Rector apiadanme de la necessitat del dit Andreu: acabe pregant 
al Senyor las molt Il·lustres persones de V.^ M.'=s en son amor conserve. 
Amen. De Caldes de starach als 18 de Març i58i. 

»B. L. D. V .« M.« 
»Jaume Sala alias Sobirà Baile.» 

1 5 8 S . — POCA VIGILANCIA DE LA COSTA DE CALDES 

Los Concellers, com á senyors de la quadra d'Estrach, no descuidavan 
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vetllar per la seguretat de llurs administrats, com se veu ab la infrascrita 
carta y conminado que ab dala de 24 de Juliol passaren al Batlle per sa 
negligencia en la prestació del servey de guayta y vigilancia: 

«Amat y feel nostre. Recelant nosaltres que de les moltes fustes sabem 
son cxidcs de alger no rebau a hora descuydada algun notable dany, lo que 
dcu no permeta, ana lo senyor Ferrer dezpuig Conceller y companyo nostre 
pera veure la orde e guarda tenieu aqui. E com segons relatio feta tingam 

CALDETAS. —Torres de J. Brunet y de J. M.' Cabanellas 

entes lo descuyt molt gran teniu en dita guarda y lo que es pijor que nou 
haiau apres rcmediat ans feu aquella molt remissament del que tenim mol
tes queixes de alguns particulars havem dellibcrat perço scriureus la pre
sent ab la qual vos diem cncarregam y manant que quiscuna nit poseu y 
tingan aquí la guarda necessària manant als de aqui que fassen aquella ab 
tota diligentia y si alguns la recusaven los poseu penes y executareu aque
lles y per res vos nous ne descuydeu car fent al contrari seriem forsats pro
cedir contra vos segons que de justicia trobarem fahedor. E sie nostre 
señor en vostra continua guarda. De Barchinona a XXIIII de Juliol 
de MDLXXXU.» 

1 5 8 3 . — DESPULLAS ILENSADAS PEL MAR FOREN OBJECTE DE ALTERCATS 

«Magnifichs Senyors: 
»Vostras magnifisensias entendran com en dias pasats aura serca de un 
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any poch mes ho mancho que la mar esqupi un tros de fusta lo qual era de 
pi melis asi en lo terma de Caldes el qual tinch per molt sert ere vengut per 
lo bragataval ab molts daltres y tant quant a estat asi no sia trobat amo. Y 
vist que dita fusta estava a perdisio un fadri de aquest loch anomenat perc 
baranger fi qual fa una casa asi en lo loch y terma de vostras magnifisen-
sias me venge y digo: «mosel batia: asi en la riera de Caldes y a un tros de 
»fusta que ja es mitg perduda feumen merse de donarme lisensia de serarlo 
»quc scnpre y quan se trobarà amo en dita fusta yo estich promta y apare-
»lat per pagarlo a de qui sera» y axi jo li doni lisensia que o fes. Y en aprcs 
essent serrada dita fusta es vengut lo senyor en joan busquets y diu anan 
pere baranger que li dex la fusta que esta en so del seu y per axo prete que 
es seva no trobantse amo en aquella y lo dit rcspongc que li pagas los tre-
bals de serrar dita fusta y que el ho prenges y el no fonch de aquex parer 
ans be sen es anat a mataro fentne quexas an anthoni sala el qual te arren
dades algunes rendas ho drets de robas perdudas que la mar esqup, segons 
diuen, y axi lo senyor en thoni sala me a feta una letra suplicantme que jo 
sia servit de parlar ab dit baranger y que fasa que done la dita fusta a dit 
busquets y que si no u fa que li costra mes que la fusta no vall amanasant 
de ferli anquesta. Y el cab de uns dias lo busquets me vinge y diu: «mosel 
»batla: aveu parlat ab an pere baranger sobre aquexa fusta» y jo li respon
gui: «no li e parlat ni li parlare ni persegire ab justicia neguna que no age 
»donada reo a mon superior perqué no volria caura abneguna era posant jo 
»en posesio an anthoni sala, que jo may e vist que las rendes que te anthoni 
»sala arrendades que antrasen en lo terma de Caldes.» Y per soy altrament 
suplich a vostras magnifisensias sian servits de enviarme horde del que jo 
tinch de fer pera que jo puga fer be mon hofisi. Y no esent per mes, la 
santa trinitat guarde y prospere las personas de vostras magnifisensies com 
per sos servidos es desigàt: de Caldes destarach a 30 de agost any i582. 

»A1 que vostras magnifisensias volran manar promta per lur servey. 

»Jaume sala alias subirá 
»bala de vostras magnifisensias.» 

1 5 8 3 Y 1 6 0 9 - — Los CONCELLERS VISITAN LA QUADRA D'ESTRACH 

Los Concellers, en sa calitat de representants de la ciutat, senyora que 
era de la quadra d'Estrach, acostumavan visitarla de tant en quant. Empero 
axi com á Monteada hi anavan tot sovint, puix la molestia era poca, en cambi 
á Caldes d'Estrach los hi costava molt més anarhi, per rahó de la distancia. 

Diu lo Dietari del Consell, en jornada del 16 d'Abril de 1583, lo següent: 
«Dit die depres dinar parti de la present Ciutat lo senyor conseller en 

Cap per a la vila de Caldes destrac ab companyia de micer francesch ferrer 
advocat ex-ordinari de dita Ciutat e ab francesch verguer y ab dos altres de 
companyia per veurer y entendre certes qüestions se son seguides alli en 
dita vila.» 
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En lo any de 1609 ne feya uns setze que dita quadra del ¡Maresma no 
havia sigut visitada pels Concellcrs, de lo qu'cn dcpcnjam que pcl 1593 hi 
seria girada una altra visita. La presencia, en 1609, d'alguns bandolers qui 
havian escullit dit lloch per llur recullida, los obligaren á anarhi. Lo con
celler terç, Micer Francesch Aguiló, fou qui rebé eix encàrrech. En la pri
mera quinzena de Juny de 1609, acompanyat de altres oficials de la Ciutat, 
s'hi dirigí, portant per objectiu redreçar la Unió en dit lloch, pera expelir 
del terme á aquells homens de mala vida y facinerosos que lo infestavan. Era 
la Unió una organisació especial deis somatents en tots los pobles de Cata
lunya, dividintlos en dezcnas y donantlos capitans ó de^eners per cada 
grupo. Tenian imposadas certas obligacions c indemnisacions ais qui eran 
robats en sos termes, las que pagavan los comuns ó universitats. 

1 5 8 5 . — DESAMPARO EN QUE 'S TROBAVAN LOS LLOCHS D'À LA COSTA 

DEL MARESMA 

Llastimós era l'estat dels pobles de nostra costa en lo any de i585. Los 
descmbarchs freqüents dels piratas moros se feren ab la major impunitat. 
De una manera clara y precisa ho manifesta lo següent apartat de la carta 
que en 3 d'Agcst de dit any escrigucren los Conccllers de Barcelona als 
Sindichs de la ciutat en las Corts de Montsó: 

«Molts dics ha que estant dcvant barcelona per la costa de levant y po
nent quatre fustes de moros los quals fan mil robos y maldats en gran 
derreputatio y deslustre dcsta terra y dany dels poblats en ella: estant tant 
descansats y segurs com si fossen en barberia. Per lo que entenem supplicar 
a sa mag.' nos consenta algunes galeres com mes largament scriurem per lo 
mag.'̂ h sindic magarola y per ell enviarem algun memorial de asso. V. m.̂  
en lo entretant poran comensar de parlarne ab algunes persones.» 

1 6 3 1 . CONFl ICTE AB UNA BARCA FORASTERA PER MOTIUS DE SANITAT 

La següent carta dexa fóra de dubte que lo Batlle d'Estrach vigilava la 
platja del peu de la torra de Caldes, á despit de no ésser de sa jurisdicció. 
També mostra de quina manera feyan respectar la llcy, de comú acort, los 
Batlles d'abdúas vchinas poblacions: 

«Al Senyor Baile y Jurats» (de Mataró). 
«.\vuy dilluns que comtam a 3 del mes de noembre de lany 1631 devant 

la torra de Caldas dita la torra den Riera de Arenys a vingut un llaüt ab 
sinch homens lo qual Uaut era y venia del Cap de canet de rossello y aixy 
yo Pere Subirá Baile de Caldas destarach som anat baix en la Platya ab 
altra gent y avem demanat de hont venien y els an dit que del cap de Canet 
y Per ser lo lloch del Cap de canet Prop de Perpinyà nois avem volguda 
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donar Pratiga de ninguna manera. Ans be ells Resaraven en no voler sen 
anar. Aixy avem avissat al Senyor Baile y Jurats de Arenys y son vinguts 
y ab Arcabussades los havem fets allergar y fugir de dit lloch. Per so avis-
sam a V.s M.̂  se tingan compta que duptam no vayan Per exas bandas per 
que ells deyen que volien anar a barcelona: y no essent Per a mes sopto. 
Guarde las Persones de V.^ M.̂  Com Pot: vuy dia y any sobredit. 

»A1 servey y manar de V.̂  M.̂  
»Pere Subirá Baile de Caldes.» 

1 6 5 3 . — ARRIBADA DE PIRATAS EN AQUELLAS COSTAR 

«Molt Ilustres Senyors: 
»Per ocasió de les barcas deis cassoris son vingudes cerca la platya desta 

vila y per la deffensa de altres que aportan viures a aquexa Ciutat se ha tin
gut a tirar a molts tirs de artilleria gastant pólvora y bales. Estam ne al pre
sent faltos y presumim haverne menaster. Suplicam a V. S. si es possible 
fernos merce de quatre barrils de pólvora Dos per quiscuna de las Dos torres 
y ab una quarentena de balas de set y de deu lliures de pes per quiscuna de 
dites torres que esta universitat y nosaltres ho tindrem a singular gracia y 
merce y lo servir a V. S. a qui Deu guarda: en Santa Maria de Arenys de 
mar a i6 de Abril i652. — Molt Il·lustres Senyors. — Los Jurats de Santa 
Maria de Arenys.» 
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