
 Lluita antisenyorial a Santa Perpètua de Mogoda a la fi de la Guerra de 
Successió. Carles Díaz Martí, Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. 

L’allotjament ja havia estat un dels motius de revolta a mitjans segle XVII, amb l’estada 
de tropes castellanes a les terres catalanes. Durant la Guerra de Successió també va 
generar tensions. El fet que ocuparà al professor Díaz es concreta en l’aixecament 
vilatà que el 16 de maig del 1713 va forçar l’apertura del castell de Mogoda a 
l’allotjament de tropes austriacistes. Al voltant de cent homes, dones, joves i nens 
proveïts de pistoles, escopetes, bastons i lluquets van dirgir-se als masos de Mogoda 
per a forçar al masover dels cartoixants de Montalegre a compartir amb la pagesia 
local el feixuc pes de sostenir sobre el terreny les tropes de l’Arxiduc i els seus familiars 
i acompanyats. 
  
La munió de gent que va protagonitzar aquest aixecament anti-senyorial és molt 
rellevant, cent persones, si ho correlacionem amb una població local de 202 ànimes en 
aquell any. Al moviment van afegir-se veïns de Martorelles, Sant Fost i Cabanyes, els 
altres pobles de l’antiga baronia de Mogoda de la qual era titular la cartoixa. Aquesta 
havia fet valer durant tot el conflicte el seu privilegi nobiliari i com a monestir 
d’exempció de sostenir tropes. Tot el pes, d’aquesta manera, va recaure sobre la 
pagesia. Després d’un seguit de topades, cada moment que calia recollir soldats i 
cavalleries, les autoritats locals van posar-se al capdavant de la revolta i van dirigir-la 
per tal de forçar el repartiment de les càrregues econòmiques de la guerra entre els 
poderosos i la gent del poble. 
Aquesta és la història del conflicte i com les noves autoritats borbòniques li donarien 
solució als tribunals. 
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