
 De mercès reials a exilis polítics. Domènec Miquel, Grup d’Estudis Locals de Sant 
Cugat. 

Quan baixem al detall, la Guerra de Successió té clars exemples de guerra civil. Al llarg 
de la contesa, el Monestir de Sant Cugat del Vallès va ser regit per dos abats. Ambdós 
van ser presidents de la Generalitat, els números 110 i 120. Ambdós van veure 
recompensada la seva tasca amb la mercè reial de ser proposats per un càrrec 
eclesiàstic superior al que tenien. I, ambdós també, per culpa d’aquest càrrec acabaran 
a l’exili. Baltasar de Montaner va ser elevat  a abat de Sant Cugat per Carles II. Després, 
Felip V el nomenà bisbe de Vic i ha de marxar a l’exili madrileny. Solanell, abat de Sant 
Pere de Galligants fou promocionat a abat de Sant Cugat per l’Arxiduc i Felip V, i 
sobretot alguns monjos, el foragitaren del monestir, fins la Pau de Viena, el 1725. 
 
Domènec Miquel i Serra 
Nascut a Sabadell, encara que de família santcugatenca, va estudiar arqueologia i 
història a la Universitat de Barcelona, on també ha exercit de docent d’història 
econòmica i, a la UPC, de professor d’història de la ciència i la tècnica. Com arqueòleg 
ha col·laborat en diverses campanyes d’excavació a Catalunya i el País Valencià. 
Dins el món dels museus ha realitzat nombrosos projectes museològics, museogràfics, i 
comissariat exposicions. Ha estat membre del Consell Assessor de Museus de la 
Generalitat i coordinador de la Comissió Tècnica de Museus locals. És membre del 
Consell Internacional de Museus. 
Com a historiador ha treballat en els camps de la història econòmica i de la ciència, així 
com en temes locals, amb més d’una cinquantena d’articles publicats i participat en 
quasi igual nombre de congressos i altres reunions. 
Actualment és membre del Consell de Cultura de Sant Cugat, del Consell Consultiu del 
Parc de Collserola, director de la revista Gausac i president de la Fundació Sant Cugat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


