
Cobertes del llibre “La Guerra de 
Successió al Vallès meridional” 





El Vallès meridional: Territori 



        Animadversió dels pagesos als francesos i els ssoldats 
 



Tractat dels Pirineus (1659) 



Clamor contra els dèspotes (1639, 1705) 



Els castells de Cerdanyola,  
Barberà i Montcada 
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Felip V i els Marimon, felipistes 

Felip V de Borbó Escut dels Marimon (segle XIV) 



Escut dels Desvalls 



Carles d’Àustria i l’austriacisme 

     Arxiduc Carles III d’Àustria (1685-1740†)    Manuel Desvalls i Vergòs (1674-1774†) 



Carles d’Àustria i l’austriacisme 

 Llibre de Sebastià Sardiné  
sobre Ramon Vilana-Perles 

Ramon Vilana-Perles, marquès de 
   Rialp. Dibuix de Francesc Riart 



Masos vallesans estudiats 



El mas Catà, de Cerdanyola 

Quadre de can Catà. Escena de cacera (1785) 



Els molins paperers de Ripollet 
(filigranes del segle XVIII) 

         Ginestar                                                Ricart                                             Torras 



El Palau de Valldaura: casa i escuts 



Els Cordelles, el Col·legi de  
Cordelles i  mas de Cerdanyola 

(antic Saltells)  



El mas Sants, Quarter de l’arxiduc d’Àus- 
tria i Francesc Sants Miquel i Mont-rodon 

Can Sants (1993) 



Ripollet: Joseph Patiño (11-12-1713) 

Contribució mensual pel manteniment de 
l’exèrcit del setge de Barcelona, imposada 
per Joseph Patiño, intendent de l’Exèrcit, 
11-12-1713. 



La Torre Joana, de Montcada 

Assalt de Serrallonga  
al Coll de Montcada 

Signatura del bandoler  
  Perot Rocaguinarda 

La Torre Joana, façana principal 



El mas Santjoan, de Montcada 

Terres de l’antic mas Santjoan,  
    avui estació de Bifurcació 

El nom “Sant Joan” en un rètol  
  de carreteres (imatge, 2014) 



El mas Busquets, de Valldoreix 



J. Patiño: Contribució 11-12-1713 



Ripollet: Piràmide d’edat  (1717) 



L’atac, crema i ocupació de Terrassa 
(2-3 setembre 1713) 

                 Castell de Terrassa                                                Convent de Sant Francesc    



Victòria i Derrota = Castell de 
Talamanca i Ciutadella de Barcelona 



Setge de Barcelona i crani del general 
Moragues 

Pintura d’Ernest Descals: crani del general Moragues 



Decrets de Nova Planta versus 
Constitucions de Catalunya 



Pena de mort, crema de casa i confiscació de propietats 



Mai més, “Colors de derrota” 
I des de llavors hem viscut amb color 

de derrota al cap. Una Barcelona humida 

amb les fulles mortes i els nous brots 

que mai no arriben a grans. Durant tres segles, 

hem estat pols oblidada damunt la lleixa. 

La llegenda i el record s’han fos en el somni 

llampurnejant que enyorem a trenc d’alba. 

 El castell que ens domina no el tenim aquí. 

No li cal. No vol ni ponts ni parles diferents.  

Ni poesia ni cants d’elegia. Només submissió. 

Creixem en solitud i esperem un nou Desperta ferro 

que s’endugui per sempre els colors de derrota. 


