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L GENERALITATS SOBRE HENAU

L GEN ERALITATS SOBRE RENAU

a) Noticies geogràfiques
El terme municipal de Renau és situât a la zona
nord de la comarca del Tarragonès, a una altura mitjana de 175 métrés sobre el nivell del mar, una de
les més altes de tota la dita comarca. Té una extensiô de 829 hectàrees i escaig i un perimetre de 15 quilômetres, dels quais cinc corresponen a la linia divisôria amb Vilabella, quatre i mig amb la de la Secuita, très amb la de Vespella, dos amb la del Catllar
i mig amb la de Nulles. L'actual terme de Renau comprèn els dels antics indrets de Renau i de Peralta.
El riu Gaià assenyala totalment els seus limits
amb el terme de Vespella i una part del de Vilabella;
el torrent de Renau, en el seu curs inferior, el sépara,
en la seva totalitat, del del Catllar i la carretera de
Tarragona al Pont d'Armentera i el cami de Peralta
al Catllar el separen del terme de la Secuita. Una
linia convencional serveix de limit amb el terme de
Nulles i bona part del de Vilabella.
A més a més dels esmentats riu Gaià i torrent
de Renau hi ha dins del terme el torrent de Peralta
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i el torrent de la Rasota; el primer desemboca al
torrent de Renau i el segon va directament al riu
Gaia. Malgrat l'existència d'aquest riu a la seva confrontado de llevant, els seus regadius són quasi nuls
i el' total de la seva superficie conreada és de seca.
En total són 570 hectàrees, cosa que significa un 68 %
de la superficie total del municipi.
La grandària mitjana de les seves explotacions
és de 12,46 hectàrees, xifra superior a les mitjanes
del Tarragonès (6,84 ha.) i del conjunt de totes les
comarques tarragonines (10,13 ha.). El règim de tinenta és sobretot el de la propietat que assoleix un
88,78 % mentre que la resta, l'I 1,22%, és de parceria.
L'economia de Renau és exclusivament agraria.
El principal producte és el vi; les plantacions de vinya
són de l'ordre de les 355 hectàrees, és a dir un 62 %
de tots els cultius; el segueixen els garrofers, amb
148 hectàrees (26 % ) ; els avellaners, amb 29 hectàrees
(5 % ) ; les oliveres, amb 21 hectàrees (4 % ) ; els ametllers, amb 11 hectàrees (2 % ), i els cereals, amb 6 hectàrees (1 % ) .
La producció de comengaments del segle actual
era la següent:
Vi
. . . .
Garrofes .
.
Cereals
.
.
Llegums
.
Oli

12.036
204.000
100.000
5.000
9.000

.
.

hectolitres
quilos
quilos
quilos
litres

Hem de destacar el gran augment que experimentà la producció vinícola ja que ens consta que
a mitjan segle xix sois era de 500 hectolitres; en
canvi la deis cereals no havia sofert un canvi tan
espectacular perqué tenim noticies que la collita de
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comengaments del dit segle era, aproximadament,
de 60.000 quilos. Per les quantitats que el rector
rebia en concepte de primicia i peí delme i tasca que
el baró rebia de Renau i l'abat de Santes Creus de
Peralta, sembla que la producció cerealista havia davallat considerablement ja que a comengaments del
segle X V H I podríem fixar-la en uns 125.000 quilos,
repartits de la segiient manera:
Mestall
Ordi
Civada
Espelta

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

100.000
9.000
4.000
12.000

quilos
quilos
quilos
quilos

El mestall és una mésela de diferents especies de
cereals, especialment de blat i ségol o de blat i ordi.
Quant ais llegums la producció era molt reduida
a comengaments del segle X V I I I i la podem xifrar en
uns 3.500 quilos, repartits així:
Llobins
2.000 quilos
Guixes
1.000 quilos
Cigrons .
.
.
.
500 quilos
Encara era més reduida la producció de l'oli que
sembla que no arribava ais 1.000 litres, cosa que
causa una mica d'estranyesa si tenim en compte que
el senyor tenia un molí d'oli al castell, cosa que ens
podria fer suposar una collita més important.
Un cultiu que volem mencionar és el deis alls
ja que era l'únic producte que, ultra els cereals, el
vi, l'oli i els llegums, consta en les relacions de delmes, tasques i primicies. Podem calcular que a comengaments del segle X V I I I se'n collien uns 150 fores,
és a dir, 15.000 cabeces.
A l'actualitat els dos productes que ofereixen uns
beneficis més considerables són el vi, amb uns 15.000
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hectolitres anuals, i les avellanes, amb uns 50.000 quilos. En canvi és insignificant la producció de l'oli i
de les garrofes; aquest darrer cultiu entra en completa decadència amb motiu de les gelades dels anys
cinquanta. Quant als cereals hem de dir que sols se'n
sembren en les terres on s'arranca una vinya velia
i mentre dura el periode de dos o très anys de descans per a plantar-hi la vinya nova.
La ramaderia era molt important tant a Renau
com a Peralta, encara que sembla que era mes nombrosa en aquest ùltim indret. Havia animais de tir,
ovelles, cabres, porcs, ultra els conills i l'aviram. Peralta produïa bona quantitat de formatges, circumstància recollida a la relació dels diferents pagaments
que els veïns havien de fer al monestir de Santés
Creus.
Hem dit que l'economia de Renau era exclusivement agrària i a l'actualitat el municipi no gaudeix
de cap tipus d'industria. Segles passats tenia fabricació d'aiguardent tant a Peralta com a Renau; sabem que l'any 1827 la producció d'aiguardent a Renau va ser de 10.000 litres; no tenim cap referència
de la capacitat productiva de Peralta malgrat que
sembla que era superior a la de Renau, almenys tenia una fama mes notòria.
Renau està comunicat per un ramai que surt de
la carretera que va des de la de Tarragona al Pont
d'Armentera fins a Vilabella. Pel gran nombre de
carreteres locals que hi ha a la comarca podem dir
que Renau gaudeix d'una bona xarxa de comunicacions amb Tarragona, Reus i Valls, les très ciutats
més properes. Des de fa dos anys també disfruta del
servei automàtic de telèfons.
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b) Noticies historiques
La comarca del Tarragonès va ser durant l'època
de la dominació romana un indret on es bastiren
un bon nombre de villes, de les quais s'han trobat
moites restes als voltants de Renau. Entre els diferents elements arqueolôgics que s'hi han descobert,
tots a superficie, destaca un fragment d'una lapida
sepulcral que es localitzà l'agost del 1973.
Perô els origens deis llocs de Peralta i de Renau
els hem d'establir en temps de la repoblado cristiana
de mitjan segle xn, quan la comarca fou atorgada a
la familia deis Montoliu i a altres senyors, com és
el cas de Guillem de Claramunt. Resulta molt difícil
d'assenyalar els límits de les terres que corresponien
a aquests diferents senyors, encara que sembla que
tant Peralta com Renau estaven més relacionats amb
el domini i jurisdicció deis Montoliu, malgrat que no
podem descartar cert comandament per part de Guillem de Claramunt. Així tenim un document en el
qual consta que el dia 19 de juny del 1161 l'arquebisbe de Tarragona, Rernat Tort, concedía Guillem
de Claramunt una part deis delmes que ell cobrava
sobre una extensa partida que anava des del Gaià
fins al sud de Tactual terme de la Secuita (Tapióles),
la quai incloïa el «manso de Renaldo», primera noticia escrita que hem trobat del lloc de Renau.
Uua série d'acords entre els diferents senyors que
tenien a la seva cura la repoblado de la comarca va
fer que les competències de cada u es fessin de cada
vegada més concretes i així va quedar esbossat un
repartiment de terres més o menys estable, encara
que al llarg deis segles s'hi van introduir moites modificacions per les continúes donacions, vendes i permutes que es realitzaren. Com a résultat d'aquestes
14

concòrdies que tingueren Hoc a les darreries del segle xii i ais comengaments del X I I I podem conjecturar que els indrets de Renau i Peralta passaren al
domini directe dels senyors de Montoliu.
Durant els primers anys d'aquesta repoblació Renau i Peralta no formaren cap entitat administrativa
propia i els seus senyors segurament que eren els del
Catllar, però després, per divisions fetes per via de
testament, adquiriren plena soberanía. El primer que
l'adquirí fou el Hoc de Peralta a resultes del testament de Bernat II de Montoliu, senyor de Puigdelfí
i del Catllar, que era casat amb Ermessendis de Claramunt, senyora de Vespella; per aquest testament
el tercer fili del matrimoni, Bertrán de Montoliu, es
convertí en el primer senyor privatiu de Peralta cap
a mitjan segle xm. Aquesta branca dels Montoliu
tingueren el senyoriu de Peralta fins que Joan Gabriel de Montoliu per testament signat a Valls el
dia 10 de gener del 1477, féu donació del lloc al monestir de Santes Creus. Aquest acte fou protestat per
Guillem Ramon de Montoliu, senyor de Renau, però
l'infant Enric, virrei de Catalunya, els anys 1481
i 1482 dicta dues sentències favorables al monestir,
amb la qual cosa el plet es donava per cancellat i
Santes Creus passava a gaudir de la possessió de Peralta fins a la dissolució dels senyorius a coméntame ti ts del segle xix.
Resulta més difícil poder saber quan Renau aconseguí la seva entitat pròpia per primera vegada; tenim unes noticies del segle xvm en les quaís consta
que Renau va ser propietat de la casa d'Alzinelles
o Olzinelles, senyors del Catllar, i que un Montoliu
es casa amb alguna pubilla o germana d'aquesta familia i per aquest fet n'adquirí el domini. Aquesta
explicació la voi justificar en el fet que en aquell
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temps encara es podia veure damunt la porta velia
i tapiada de l'església de Santa Llûcia un escut d'armes en el quai hi havia unes glans gravades, emblema
de dita familia Alzinelles, circumstància que personalment no hem pogut constatar.
A la dita explicado nosaltres n'hi afegim una
altra que creiem està dins del mateix camp de les
possibilitats que la primera. Quan els senyors de
Puigdelfi vengueren el Catllar a la familia Requesens, l'any 1344, una component de la dita familia,
Sibilla de Requesens, que era casada amb Dalmau
de Montoliu, aportà al patrimoni familiar el castell de Renau com a dot.
Tant a la primera com a la segona suposició donem com a fet evident que fins a començaments del
segle xiv el lloc de Renau restà unit ais senyors del
Catllar, encara que no podem descartar la possibilitat que en alguna ocasió estigués també relacionat
amb els de Tamarit, almenys ens consta que en formà part de la seva parroquia, com a església sufragània, fins a començaments del segle xv.
El primer senyor de Renau, que ens consta com
a tal, va ser el mencionat Dalmau de Montoliu. Segons Armand de Fluvià el succeí el seu fili Pere, però
nosaltres hem trobat que els anys 1358 i 1378 Renau
era de Berenguer de Montoliu; no sabem si aquests
Berenguer i Pere són la mateixa persona ja que es
podría tractar d'un nom compost. El tercer senyor
de Renau seria Guillem Ramon de Montoliu el quai
eixamplà els seus dominis amb la compra de la quadra del Pedros i la incorporado dels Cocons. Sabem
que l'any 1405 va intervenir com a mediador del
plet que s'entaulà entre Bartomeu de Requesens, senyor de Puigdelfi, i Berenguer de Montoliu, senyor
dels Garidells, sobre els drets d'aigua per al regadiu
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de les terres d'aquest darrer indret. L'any 1432, conjuntament amb la seva muller Blanca, va fer un
establiment de les terres que posseïa als Cocons a
favor de Nicolau Carbonell, acte que fou certificat
per Jaume Basset, rector de Renau.
Morera ens dona la noticia que Beltran de Montoliu, senyor de Peralta, deixà en el testament signât
el 27 de novembre del 1430, les jurisdiccions dels
castells de Peralta i de Renau al seu fill Joan Gabriel
de Montoliu. Aquesta noticia no la podem acceptar
pel fet que ens consta que el 1432 continuava com
a senyor de Renau el dit Guillem Ramon. Altrament
en la donació que Joan Gabriel va fer al monestir
de Santés Creus, sols consta com a senyor de Peralta
i no fa cap menció de Renau, cosa que hi constaría
si n'hagués tingut el domini.
Un fill d'aquest Guillem Ramon seria Ramon
Guillem que casa amb Francesca de Menaguerra,
senyora de Bonrepós i de Mirambell a València, circumstància que suposà la unió de dites baronies. Al :
trament el dit Ramon Guillem anexiona a la baronía
de Renau els llocs de l'Oltrera, de Masllorens, les
cavalleries de Vilabella i les Comes d'Ulldemolins,
cosa que coiricideix amb l'inici de la máxima extensió del senyoriu. Ell o el seu fill Pere Ramon serien
els demandants del lloc de Peralta al monestir de
Santés Creus amb un intent d'anullar la donació feta
per Joan Gabriel de Montoliu, senyor del dit lloc,
encara que ignorem els motius en qué es basaven per
a una tal impugnado; nosaltres ens atreviriem a dir
que podría ser per un possible primer enllaç matrimonial del dit Ramón Guillem (sabem que va estar
casat més d'una vegada), o del mateix Pere-Ramon,
amb una germana o descendent del citat Joan Gabriel.
Morera parla d'un Guillem Ramon de Montoliu,
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fill de Joan Gabriel, com a protagonista d'aquesta
temptativa; sembla que es produeix una veritable
confusió de noms, encara que podría tractar-se del
mencionat Ramón Guillem, ja que en un altre document hem vist que aquest baró es coneixia indistintament amb qualsevol dels dos noms compostos. Mes
difícil resulta poder acceptar que es tractava d'un
fill de Joan Gabriel.
Quan sembla que els embolies onomàstics acaben
és en temps d'aquest Pere Ramon de Montoliu, que
el tenim ben documentât a darreries del segle xv.
Aquest senyor tenia sota el seu comandament totes
les terres que hem mencionat i un germa seu, Dalmau
de Montoliu, fou el seu procurador a les terres tarragonines, mentre ell i la seva mare Francesca residien a terres valencianes. Totes aqüestes possessions
passaren íntegrament al seu fill Onofre, el quai testa
¡'any 1543 a favor del seus filis Onofre i Mateu. Al
primogènit li donà Renau, les quadres de l'Oltrera
i del Pedros, Masllorens, els Cocons i altres terres
(segurament que fa referèneia a les cavalleries de
Vilabella i a les Comes d'Ulldemolins). Al segon fill,
Mateu, li donà Bonrepós i Mirambell. Amb aquest
testament separava les terres tarragonines de les valencianes, les quais havien estât unides peí seu avi
Ramon-Guillem.
Aquesta divisió no prosperé perqué segurament
Onofre va morir sense filis i Mateu tornà a reagrupar tots els dominis familiars. Aquest segon Onofre
ba tenir una actuado molt activa i a més a mes de
fer molts establiments de terres, també firmà una
concôrdia amb els seus vassalls, el dia 14 de setembre del 1573, per l'afer del cobrament del delme, de
la tasca i de la primicia. A Mateu el succeïren Francesc, Joan, Gaspar i Gaspar-Pere, tots ells documen18

tats per una sèrie d'establiments i de nomenaments
de diferents oficis que realitzaren durant llurs comandaments.
Un descendent de la familia, Plàcid Montoliu,
l'any 1669, es querella contra Llu'ïsa Escrivà i Antònia de Cabanilles, àvia i mare, respectivament, i
tutores ambdues de Gaspar-Pere de Montoliu, per
tal de sol-licitar la seva Ilegitima la quai no havia
cobrat. El demandant aconsegui sentència reial favorable el dia 8 d'octubre del 1670 i les dites tutores
es varen veure obligades a pagar-li deu mil lliures.
Aquest lliurament no es realitzà d'una manera immediata perqué la part perdedora interposa un recurs.
Aquest no es va resoldre fins al dia 26 d'octubre
del 1682 i després de fixar les despeses del plet s'ordenà la subhasta de la baronia de Renau, cosa que
s'inicià l'any següent; com que no hi hagué cap postor es donà llicència a Plàcid de Montoliu perqué
presentes la seva oferta que va ser precisament de
deu mil lliures, és a dir, per la mateixa quantitat que
eli havia de cobrar, per la quai cosa entraria en possessio de la dita baronia sense tenir cap tipus de despesa. Com que aquest fet era irreversible, Antònia
de Cabanilles, àvia de Francesc-Manuel de Montoliu,
hereu de la baronia després de la mort del seu pare
Gaspar-Pere, decidi, amb molta estratègia, de buscar
Un comprador que augmentés aquest preu de les deu
mil lliures i efectivament el trobà en la persona de
Francese Perelló, habitant de Tàrrega, el quai pagà
20.170 lliures; amb dita quantitat es pagà la Ilegitima
a Plàcid de Montoliu, es redimiren alguns censáis que
tenia la casa dels Montoliu i la resta fou lliurada al
procurador de la dita senyora.
Aquesta venda es realitzà, amb prèvia autorització de la Reial Audiència del Principat, el dia 31 d'oc19

tubre del 1685. El procurador de la senyora Antònia
de Cabanilles i de Montoliu va esser Isidor Pi i Pagès,
doctor en dret i la venda fou certificada, solidàriament, per Melcior Cortes i Lluís Sobirana, notaris
publics reials del Collegi de Barcelona.
EU dit Francese Perei ló, nou senyor de Renau,
deixà, en el testament signat a Tàrrega el dia 9 de
juny del 1703 en poder del notari Antoni Lloses, la
baronia a la seva muller Raimunda de Perelló i de
Roger de Llúria. Dita senyora (ja amb el nom de Raimunda de Pinós i de Roger de Llúria), feu testament
el 29 de desembre del 1717 en poder del notari de
Barcelona, Francese Rosselló, i deixà la baronia de
Renau al seu segon marit, el noble don Joan de Pinós.
Joan de Pinós i de Rocaberti era cavaller de l'hàbit
de Sant Joan de Jerusalem i quan heretà la baronia
de Renau proposà fundar-hi una comanda. El projecte de fundació fou presentai l'any 1725 amb les
segiients clàusules:
Primera: La comanda tindrà una renda anual de
mil lliures. Pel fet que la baronia de Renau rendia
solament entre les set-centes i les vuit-centes lliures,
s'obliga Joan de Pinós amb altres béns fins arribar
a les ditcs mil lliures.
Segona: Joan de Pinós demana poder gaudir-la
personalment mentre visqui i amb franquicia absoluta de qualsevol impost, tant ordinari com extraordinari.
Tercera: Ha via de poseeir-la amb el titol de batllia, és a dir, amb dignitat superior a la. de comanador, i aixi poder usar de la gran Creu i disfrutar de
tots els seus honors.
Quarta: Joan de Pinós voi tenir la facultat de
nomenar el comanador que l'ha de succeir, el qual
será també gran Creu, encara que restarà obligat a
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pagar tots els impostos com la resta de tots els filis
de l'orde.
Quinta: Joan de Pinós podrà disposar sempre de
tots els béns de la hisenda, aixi com també de totes
les seves rendes.
Aqüestes clausules no foren acceptades pel Prior
de Catalunya ja que eren massa exigents. A darreries
del mateix any de la presentació del projee te fundacional, el bailiu de Mallorca, Ramon Despuig, escrivia una carta en la qual donava relació de tots els
passos que s'havien de seguir per tal de procedir a la
dita fundació. Iniciava la seva exposició amb el comentan del canvi d'actitud de Joan de Pinós, el qual
s'havia apartat «amb docilitat propia del seu bon
enginy de les inadmissibles condicions que impossibilitaven l'efecte de la seva pretesa devota fundació».
Deia que eliminats aquests obstacles ja es podia posar
en marxa aquesta obra. La fundación ha via de seguir
aquests tràmits:
Primer. — Presentar la sol-licitud al Priorat de
Catalunya.
Segon. — Aquest Priorat, després de donar el seu
informe, passasà l'expedient al Venerat Conseil.
Tercer. — El Conseil resoldrà el cas i el résultat
el passarà a la Venerada Assemblea.
Quart. — Finalment passarà a la Venerada Cambra que será l'encarregada de donar el dictamen definitiu.
Quint. — La decisió anterior passarà a Roma per
a la seva ratificado apostòlica. Aquest últim pas era
simplement una qüestió de tràmit.
Aixi es va fer i la comanda sota el nom de Renau
o de Pinós fou creada l'any 1727.
La comanda de Renau-Pinós tingué al transcurs
del seu centenar llarg d'anys d'existèneia cinc co21

manadors. El primer va esser el seu fundador, Joan
de Pinós i de Rocaberti, qui tingué la comanda fins
a la seva mort; el succei Josep Esteve Blanes Centelles i de Pinós qui era ja comanador l'any 1741.
Mori l'any 1746 i immediatament fou nomenat el
tercer comanador en la persona d'Antoni de Clariana
i Gualbes, el quai no en prengué possessió fins a
l'any 1748. Clariana morí l'any 1758 i aleshores fou
nomenat el quart comanador, Jordi Serra, el quai
gaudirà de la comanda fins a la seva renuncia
l'any 1776. El cinquè comanador, el de mes llarga
durada, va ser Manuel Desvalls, cavalier que tingué
la comanda fins a la seva mort, a començaments del
segle xix ; l'any 1809 la comanda era vacant i a partir d'aquest moment i fins a la seva extinció, uns anys
més tard, no tindrà cap mes titular. Volem fer una
mencio especial d'aquest últim comanador perqué a
més a més va ser un gran militar; era coronel deis
Reials Exèrcits i comandant del primer terci deis
Miquelets de Catalunya.
Quan en una comanda no hi havia titular, l'Orde
nomenava uns encarregats per tal de recaptar tots
els seus drets. Durant molts anys va ocupar aquest
càrrec Marian Llorenç de Vilafranca, qui ultra la de
Renau n'administrava altres; però pel motiu de la
llunyania de Vilafranca respecte a Renau, l'any 1825
es tiomenà per al dit ofici Francese Josep de Buendia, ciutiidà de Tarragona. Tres anys després era administrador de Renau en Francese Xavier Prats.
La comanda de Renau-Pinós va passar per uns
moments difícils quan Francese de Montoliu i Pineda, barò de Bonrepós, inicia, l'any 1783, un plet contra el comanador Manuel Desvalls per la possessió
de dit senyoriu. Aquest cavalier valencià era un besnét de Francese-Manuel de Montoliu, l'últim barò
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de Renau, i la reclamado que feia sobre el dit seriyoriu la basava en el fet que un altre antecessor
seu, Francese de Montoliu, havia disposât, l'any 1602,
un vincle especial sobre la baronia de Renau que
desautoritzava les tutores de l'hereu a poder realitzar la dita venda.
El plet fou molt llarg; l'Orde de Sant Joan de Jerusalem s'encarregà de la seva defensa i, a instancia
de Manuel Desvalls, es va comprometre a satisfer
totes les despeses que això suposaria. La defensa es
basava en el fet que s'havia tractat d'una compra
legal feta per execució de la Reial Audiència del
Principat de Catalunya. En el cas de perdre el plet,
l'Orde exigiria als Montoliu de València la restitució
de la quantitat satisfeta per Francese Perelló i el
pagament de totes les millores realitzades en la dita
baronia, així com també de totes les despeses que durant aquests noranta-vuit anys s'havien fet per a la
seva bona conservació. No fou necessària cap mesura
d'aquest tipus ja que el plet se solucioné favorablement i la situació jurídica quedà tal com era abans
de la iniciació de la querella.
Explicada l'evolució política de Peralta i de Renau passarem ara a analitzar llur administració i
llurs institucions. Peralta, tal com ja hem dit, va
passar al domini del monestir de Santés Creus a darreries del segle xv. L'abat nomenava cada dos anys
un baille; aquesta autoritat era el seu représentant
directe dins del terme i en el seu nom administrava
justicia, arrendava les finques i recaptava tots eis
drets que eis habitants havien de satisfer al monestir.
Si el batlle era el représentant de l'autoritat senyorial,
eis jurats eren eis capdavanters del Conseil municipal,
organisme que era intégrât per tots eis caps de casa i
que en certa mesura representava l'autodefensa deis
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veïns davant de les exigències del senyor; després del
Decret de la Nova Planta (1716) els jurats passaren
a anomenar-se regidors.
Peralta depenia del centre administratiu de la
Tallada, granja d'explotació directa pel monestir i
que és situada prop de la Secuita. El granger de la
dita finca, un monjo de Santés Creus, era l'escrivà
encarregat de redactar les actes de les sessions que
celebrava el Conseil de Peralta, aixi com també de
tots els actes judicials que es produïen al dit lloc.
Tenim diferents capbreus en els quai consta les
obligacions que els habitants de Peralta tenien envers
el monestir. Resumirem el capbreu redactat l'any 1792
per Isidre Bunset, procurador i sindic de Santés Creus
en temps de l'abat Josep Mestre. El dia 23 de març
del dit any es va fer un pregò public en el quai es
donava un termini de trenta dies perquè tots els residents del lloc anessin a la Tallada a fer les seves
declaracions de béns. En primer lloc eren les autoritats locals els encarregats de fer la confessió general de tot el Cornu i després cada cap de casa feia la
seva particular.
Efectivament, el batlle, Josep Roca, i el regidor,
Pau Rull, declararen els segiients punts:
1 — Prometen en nom de tots els habitants obediència a l'abat com a homes propis, sòlids, afocats
i vassalls que n'eren. Li reconeixcn la jurisdicció civil
i criminal menys el mer imperi, condiciò que permetia a l'abat tenir a Peralta, castell, presons, cadenes i
estacaments.
2 — Prometen pagar tots els drets i servituds a les
quais eren obligats. Aquests drets eren els segiients:
a) Pagar el delme de tots els grans: blat, ordi,
civada, espelta, sègol i mestali o blat segalós. El del24

me consistía en la tretzena part de tots els fruits recollectats.
La primicia dels cereals era per al rector de l'església parroquial de Renau i normalment consistía
en una quantitat equivalent a la tercera part del
delme.
b) De la verema paga ven la décima part entre
delme i primicia. Normalment d'aquesta quantitat
global se'n feien quatre parts: tres per al monestir
i una per al rector.
c) Pagar el dret de tasca, el quai era fixât en
una catorzena part de tots els grans. No es podia
treure cap cereal de l'era fins que no es pagues el
delme i la tasca.
d) Pagar el delme i la tasca de les olives, drets
que consistien en la catorzena i quinzena part, respectivament. Hi havia algunes finques que sois pagaven el delme.
e) Pagar el delme dels llegums, moresc, mili,
alls, cebes i cois; era fixât en una décima part.
f) Pagar el delme dels cabrits i deis anyells.
Consistía en la décima part i es lliurava el dissabte
abans de la Pasqua de Resurrecció.
g) Pagar el delme deis porcells; també era fixât
en una décima part i s'havia de satisfer dues setmanes desprós de nats.
h) Pagar el delme deis pollins. Consistía en
lliurar una gallina per cada somera, ruc, macho, muía,
cavall o egua nascuts.
i) Pagar el delme deis pollastres. Totes les cases que tenien aviram, fossin moites o poques unitats, havien de lliurar cada any un pollastre.
í) Pagar el delme deis formatges. Totes les ca25

ses que tenien un minim de dotze caps de bestiar de
liana o de cabres havien de lliurar sis formatges
anuals.
I) Tots els veïns eren obligats a fer una jova .de
sembradura, amb dues mules, i très joves, amb una
mula, els dies de batre, de veremar i una de tragi.
La jova consistia en treballar gratui'tament tot un
dia a les terres del senyor; el treballador rebia la
ració alimentària per a eli i els seus animais de part
del senyor.
II) Tots els veïns havien de pagar el terç avançai de totes les vendes i permutes que fessin de llurs
béns immobles.
m) Totes les finques que quedaven vacants per
la mort del propietari sense hereus, passaven a ser
propietat de l'abat i monestir.
n) El Cornu era obligat a concedir un donatiu
voluntari graciés als nous abats quan prenien possessi«) del seu càrrec.
o) Tota la caça, tant terrestre com volàtil, era
propietat del monestir.
El monestir tenia sobre Peralta la jurisdicció civil
i criminal però ûnicamerit la baixa ja que l'alta jurisdicció corresponia a l'arquebisbe de Tarragona, per
donació del rei Joan I a l'arquebisbe Etiyego de Vallterra, l'an y 1391. El Conseil no tenia cap competència judicial però podia prendre l'acord d'imposar multes quan croia que es pori udirà va els interessos comunals del municipi. Malgrat això, serà sempre el
batlle l'encarregat directe de fer complir les disposicions del Conseil i també de cobrar les infraccions
nue tingueren lloc. Aixi ens consta, per exemple, que
l'any 1660 el Conseil decidi d'imposar multes als amos
del bestiar que permetessin entrar els seus animais
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en terres de cultiu o en guaret; assenyalaren una escala de preus segons els tipus de bestiar i els tipus
de conreu; es castigava en quantitat doblada quan
la infracció es cometía de nit. Les reunions del Conseil se celebraven a la plaça, davant l'església, i eren
presidides pels dos jurats; hem d'aclarir que segons
l'època sols hi ha via un jurât.
Peralta forma part de la parroquia del Catllar
fins que l'arquebisbe Gaspar Cervantes ordena, el
dia 31 de juliol del 1572, la unió d'aquesta vicaria
perpetual a l'església parroquial de Renau; per a la
dita unió és tingué en compte la proximitat geogràfica d'ambdós indrets. Tenim moites referències dels
greus conflictes que al llarg dels anys tingueren lloc
entre el rector de Renau i els residents de Peralta,
motivats, sobretot, pel pagament de la primicia. Els
anys més dificils foren els de començaments del segle

XVIII.

Tenim una primera referència quan el rector de
Renau, Joan Pau Vidal, requerí, el 21 de desembre
del 1711, a Joan Elias, jurât de Peralta, el lliurament de dotze quarteres de blat per la servitud de
dir-los missa els dies festius; aqüestes dotze quarteres
corresponien als anys 1710 i 1711; el jurât respongué
al rector que si les volia cobrar que eli mateix, personalment, se les arrepleguós. La situació quedà en
un punt mort i uns anys després, el 1714, s'obri un
plet entre els particulars de Peralta i el rector de Renau per dites sis quarteres anuals que havien de
pagar.
Aquest coriflicte en donà Hoc a altres; el més documentât és el de les parteres. Les dones que havien
infantai a Peralta volien sortir a missa a la seva església i el rector de Renau pretenia que ho fessin a
la de Renau. Davant d'aquesta actitud del rector, els
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residents de Peralta, decidiren que en lloc d'anar a
Renau les parteres sortissin a missa a l'església de
Vilabella, cosa que ocasiona el corresponent acarament entre els dos rectors de les dites parróquies.
Sembla que el plet fou guanyat per la gent de Peralta, almenys ens consta que uns anys després el
rector de Renau va acceptar que una partera sortís
a missa a l'església de Peralta, encara que va fer
constar que es tractava d'un cas excepcional.
El plet de les sis quarteres de blat va ser molt
llarg i finalment l'arquebisbe, en una visita pastoral,
dicta sentencia favorable al rector i castiga els feligresos de Peralta a pagar cinquanta lliures en diners
i setze quarteres de blat en concepte d'endarreriments.
Aquesta resolució fou acceptada pels peraltencs, pero
el dia 1 de febrer del 1736 sol-licitaren a l'arquebisbe
que els permetés pagar aquest deute a terminis, ja
que els era completament impossible fer-ho d'una
manera immediata. L'arquebisbe acceptá aquesta petició en el sentit que el blat fos lliurat al rector després de la primera collita i les cinquanta lliures podien ser pagades en cinc anys, en cinc pagues de deu
lliures.
Renau, tal com hem dit, formava una baronía
que ultra l'indret del seu nom comprenia també els
llocs del Pedrós, deis Cocons, de Maslloreng, cavaUeries de Vilabella i les Comes d'Ulldemolins. A continuació farem una breu descripció de cada un
d'aquests indrets.
El Pedrós era i és un lloc situat entre els actuals
termes de Renau, Vilabella i Nuiles i s'incorporá a
la baronía per compra realitzada per Guillem Ramón
de Montoliu a comengaments del segle xv. El Pedrós
havia estat de la senyoria de Berenguer d'Argetona,
el qual tenia la jurisdicció del lloc per una concessió
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que li va fer l'arquebisbe tarragoni Arnau de Cescomes el dia 1 de març del 1334; aquesta jurisdicciô
passa després als barons de Renau, circumstància
que esta reflectida expressament en un document
signât a Tarragona el dia 23 de juny del 1431 i rebut pel notari Pere Camprodon. El Capitol catedralici ratificà aquesta possessiô en un escrit datat el
25 de gener del 1531 i dirigit al batlle i jurats de Vilabella que pretenien la dita jurisdicciô. Aquest lloc
ténia, al segle xvm, quatre cases, totes amb bones
hisendes.
La quadra dels Cocons era situada dins de la parrôquia de Tamarit, a l'actual terme del Catllar. Entra
també a formar part de la baronia en temps de GuiUem Ramon de Montoliu. A darreries del segle xv
hi va haver un plet entre el senyor de Renau i el
senyor del lloc de Montoliu (la Riera de Gaià) per
la jurisdicciô d'aquesta quadra, i l'arquebisbe Gonzal
Fernàndez d'Herèdia dicta sentència favorable al senyor de Renau el dia 18 de juliol del 1496. El lloc
dels Cocons havia estât donat per Guillem de Claramunt a Guillem de Fontana el dia 9 de gener del 1168.
Es tractava d'un terme molt extens malgrat que sols
hi havia très masies, les quais formaven unes grans
hisendes; la major part del terme era conreat per
terratinents del Catllar.
Masllorenç, lloc que avui forma municipi, fou
incorporât a la baronia a darreries del segle xv
per Ramon Guillem de Montoliu; era un poble del
bisbat de Barcelona i de la vegueria de Vilafranca.
Ténia, al segle xvm, setze cases, de les quais quatre
tenien grans hisendes.
Les cavalleries de Vilabella era una partida de
terra en la quai no hi havia cap casa; era del terme
i de la jurisdicciô de Vilabella. El barô a més a mes
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dels delmes hi tenia el terç avançat en qualsevol venda de terres que s'hi realitzés. Aquesta partida fou
incorporada a la baronia per Ramon Guillem de Montoliu.
Finalment les Comes d'Ulldemolins era una altra partida de terra situada entre els termes de Reus,
Vila-seca i Cambrils. Era una possessió molt semblant a la de les cavai 1eries de Vilabella i també fou
incorporada a la baronia pel dit Ramon Guillem de
Montoliu.
Renau tenia unes institucions locals idèntiques a
les de Peralta. El barò nomenava un batlle encarregat d'administrar justicia i de representar l'autoritat
senyorial. Per altra part el veïns formaven el Conseil local presidit per dos jurats elegits pel sistema
dels rodolins. El rector era l'escrivà tant del Conseil
com de la Cort del batlle i al mateix temps exercia
les funcions de notari. Però aquests oficis els exercia
no per t.ractar-se d'una cosa inherent al seu càrrec
sino per nomenament exprés del senyor; aixi sabem
que l'any 1662 Gaspar de Montoliu nomenà per als
dits oficis el rector Joan Giralt i l'any 1717 varen fer
quelcom semblant Raimunda de Pinós i de Roger de
Lliiria i el seu marit Joan de Pinós i de Rocaberti.
Quan la baronia de Renau passà a ser una comanda de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem el comanador en prenia solemne possessió. Aquesta cerimònia
es desenvolupava amb un rigorós protocol. Un comanador d'una altra comanda del Priorat de Catalunya
actuava de mestre de ritual; en primer Hoc li donava
possessió del terme, acte que consistia en mostrar-li
les terres, ja que resultava dificil poder-les recórrer
totes per la seva considérable extensió; tot seguit li
donava herbes i terra per tal que les espârgis pels
quatre punts cardinals. A continuació prenia la mà
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dreta del nou comanador i l'introduïa al portai del
castell, on restava uns minuts tot sol. Després passava a la premsa d'oli i tancava i obria la porta en senyal de possessió. Una vegada s'havia fet càrrec dels
béns materials era présentât als veïns, els quais, presidits pel batlle i pels regidors, havien estât convocats a congregar-se a la plaça del poble. Llavors el
mestre de cerimònies donava les segiients noticies:
1 — Anunciava la mort del comanador anterior.
2 — Llegia les cartes de la investidura de la comanda i comunicava la presa de possessió ja realitzada.
3 — Demanava als veïns que prestessin els corresponents juraments al nou comanador.
Llavors els regidors en nom de tots els veïns deien
que eren disposats a prestar llur jurament però abans
demanaven que el nou comanador prometés guardar
tots els privilegis, immunitats, estils i consuetuds del
poble. El comanador responia a aquesta sollicitud amb
un jurament solemne sobre la creu de l'hàbit del comanador presentador; amb la quai cosa es passava
al jurament de tots els caps de casa, d'una manera
individuai, i amb la doble cerimònia feudal de les
mans i del peto. Li prometien:
a) obediència;
b) ser bons, fidels i lleials vassalls;
c) pagar tots els delmes i altres drets.
Després d'aquest jurament individuai de fidelitat
el regidor primer li donava olives, blat, sègol, ordi,
civada, espelta, faves, favolins, llobins, vi i alguns
diners.
A continuació el comanador es posava un guant
en senyal de prendre possessió de la jurisdicció civil
i desembeinava l'espasa en senyal de la jurisdicció
criminal, acte acompanyat per una aclamació de
«Visca don Tal i Tal, comanador de Renau».
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La cerimònia acabava amb la destitució del batlle
antic i l'immediat nomenament de la mateixa persona per a batlle nou, el qual j urava complir lleialment el seu ofici.
Després de prendre possessió de Renau anava als
altres indrets de la comanda, on tenia Hoc un cerimonial semblant al descrit. A l'unic lloc que no hi
anava personalment era a les Comes d'Ulldemolins
i per tal de suplir aquesta omissió el mestre de cerimònies li ensenyava el dit terme, a la llunyania, des
d'una finestra del castell de Renau.
En un llibre de capbreus, fet l'any 1749 en temps
del comanador Anton de Clariana i Gualbes, ens consta totes les obligacions dels veins de Renau. L'any
del capbreu era batlle Joan Padró i regidors Rafael
Orpi i Francese Rull. Els regidors confessen:
1 — Tots els habitants eren vassalls, homes propis, sòlids i afocats i el senyor tenia tota la jurisdicció civil sobre ells.
2 — Totes les cases i terres eren de la directa senyoria del comanador.
3 — De tots els fruits pagaven una quartera per
cada set quarteres, a excepció de:
a ) llegums — pagaven una quartera per cada deu,
b) cànem — un mariat per cada deu,
c) olives — alguns particulars no pagaven res.
4 — Es pagava el ter«; avangat de totes les vendes i permutes dels béns immobles. Les vidues tenien
un termini de deu anys per a pagar-lo.
5 — Es pagava un pollastre o gallina per cada
llocada.
6 — Es pagava una gallina per cada polli nat.
7 — Es pagava delme de bestiars i de liana.
8 — S'havien de realitzar tres joves anuals: llaurar, batre i tragi.
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9 — Era obligació de fer l'oli a la premsa del
senyor i pagar un quartà d'oli per premsada.
10 — Moites cases eren obligades a diferents obsequis d'aviram, sobretot per les festes nadalenques.
El barò no habitava el castell de Renau; en tot
cas els unies que hi residiren foren els primers Montoliu, però a partir de Pere-Ramon, darreries del segle xv, els senyors acostumaven a residir a terres valencianes i nomenaven un procurador per als afers
de les possesions tarragonines, càrrec que moites vegades era ocupat per membres de la mateixa fami lia.
Tampoc els comanadors hi residiren mai i la prova
més evident la tenim quan en les visites de millorament o d'inspecció es preguntaba als veïns si el comanador residia al dit lloc, aquests responien que
mai no l'hi havien vist residir.
Quan hem parlat de la creació de la comanda de
Renau-Pinós hem dit que Joan de Pinós es va responsabilitzar a donar-li un rendiment de 1.000 lliures
anuals, per la qual cosa es comprometia a afegir a les
rendes de la baronia, que eren de set-centes a vuitcentes lliures, altres béns de la seva propietat. A dita
finalitat hi va incloure l'onzè que rebia de tots els
grans que es collien en el terme de Vallfogona, poble
situât a la comarca de la Segarra i que pertanyia a
la diòcesi de Vie. Aquest on/.è, que produïa dues-centes lliures anuals, fou comprai per Francese Perellò
segons consta en una escriptura autoritzada pel notari de Cervera, Joan Montaner de Perpinyà, el dia
26 de julioi del 1671.
Els senyors barons tenien sobre Renau, tal com
hem dit, la jurisdicciò civil mentre que la criminal
era de la competència de l'arquebisbe; igualment que
en el cas de Peralta havia estât una concessiò feta pel
rei Joan I a Enyego de Vallterra l'any 1391. Aquesta
33

jurisdicció criminal sembla que en algunes ocasions
va ser compartida entre ambdues autoritats, almenys
aixi es pot deduir de la cerimònia de la presa de possessió que hem explicat. Segurament que aquest repartiment jurisdiccional feia referencia al fet que la
baixa seria del barò mentre que l'alta seria competència exclussiva de l'arquebisbe.
Eis senyors de Renau, ultra el senyoriu que tenien sobre eis diferents indrets de la baronia, hi tenien també propietats que eren sota la seva explotació directa. Aqüestes propietats eren les següents.
1 — Un castell amb totes les seves dependéncies:
un moli d'oli, una botiga o graner situat davant del
castell, on hi havia també un cup de pedra amb capacitai de dues-centes cargues de vi, una pallisa amb
un porxo que donava a l'era i un corral per al bestiar.
2 — Un tros de terra conegut amb el nom de «Sort
del Castell» o «les Quintanes», de quinze quarteres
d'extensió per a sembradures.
3 — Un tros de terra de la mateixa extensió anomenada «Sort de l'era» i plantada d'oliveres.
4 — Una altra pega de terra dita «Vinya Velia»
abans plantada de vinya i després d'oliveres.
5 — Una vinya nova anomenada «Capdavall del
Camp de l'era».
6 — Un hort de mitja quartera situada sota el molí
de l'oli, en el qual hi havia un safareig.
El castell, molt antic i obra deis primers Montoliu, no estova en massa bones condicions de conservado a mitjan segle xvm, i això era conseqüéncia
de les moltes vicissituds bélliques que havia sofert al
llarg de la seva història. Sembla que quan va ser més
castigat va ser en temps de Felip IV amb motiu de
la guerra independentista deis Segadors. En tenim un
testimoni en la declaració que varen fer el 20 de ge34

ner del 1689 Josep Aguadé i Antoni Boi, tots dos de
més de setanta anys d'edat, els quals confesaren que
ells havien vist com en temps d'aquesta guerra els
soldats havien cremat el castell i també l'abadia amb
tot el seu armari-arxiu que contenia totes les escriptures del poble, operació que també havien realitzat
en altres llocs del Principat com a càstig de la seva
rebellia contra la monarquia dels Austria.
Per això l'Assemblea Provincial de l'Orde de Sant
Joan de Jerusalem havia ordenat una sèrie d'obres
en temps del comanador Manuel Desvalls. Aquestes
obres, que s'havien de realitzar en un termini de sis
mesos, consistien en:
1 — Resseguir les teulades del castell.
2 — Canviar dues vigues a la botiga de davant
l'escala del dit castell.
3 — Fer un cup a la botiga de l'oli amb una capacitai de 8.900 quartans.
4 — Adobar el cup que era dins del castell.
5 — Fer una xemeneia a la cuina de baix.
6 — Canviar les vigues necessàries a la sala del
castell.
7 — Reparar el revoltó de la mateixa sala.
8 — Fer nou el brescat del cup situat davant del
castell.
9 — Posar la viga que faltaba a la pallissa.
10 — Fer uns empelts a les verges de la premsa
de l'oli.
11 — Reforgar i resseguir la teulada de la premsa
de l'oli.
12 — Tancar amb paret de pedra el vas darrera
del castell.
Abans d'aquestes obres ja se n'havien fet altres
de molta consideració. Els ùltims anys del govern
del comanador Jordi Serra foren molt actius en re35

paracions tant al castell com al molí. Volem destacar
la compra que es va fer de la mola o rodet del molí
de l'oli; era de pedra forta de Montjuic i es compra,
l'any 1774, a Joan Oliver, mestre de cases de Barcelona. Anotarem les despeses, en lliures, sous i diners,
que ocasioná aquesta millora:
Obres d'adequacio fetes al moli .
Preu de la pedra
Despeses del transport maritim fins
a Torredembarra
. . . .
Trasllat de la mola des de Torredembarra al moli
. . . .
Obres de col-locacio de la mola •
Total

64
50

17
8

10
0

11

2

3

64
108
299

13
2
3

0
6
7

Hem de dir que es va tractar d'una millora molt
cara ja que aquesta suma representava quasi la meitat
de totes les rendes que el senyor cobrava de la baronía, en moneda actual equivaldría a uns dos milions
i mig de pessetes. Una cosa que no ens ha deixat d'estranyar es que aquesta premsa d'oli deixá de funcionar a comengaments del segle xix, almenys com a
explotació directa del senyor; així ens consta que,
l'any 1824, l'administrador de la comanda, en una
resposta a una carta, confesava que a Renau no existia cap molí ni premsa d'oli propi de la comanda.
Malgrat els juraments de fidelitat que els habitants de la baronía feien al senyor, no podem dir que
sempre reines la concórdia entre l'un i els altres.
A títol d'exemple posarem el cas del plet que el regidor i els síndics de Maslloreng tigueren contra el
comanador Manuel Desvalls perqué el seu procurador no volia fixar els limits de les terres que eren
de la comanda per separar-Ies de les que no ho eren,
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així pretenia cobrar uns drets sobre unes terres que
eren propietat del dit Comú.
Els senyors normalment nomenaven un procurador que els representava i que fins i tot era l'encarregat de prendre possessió de la baronia, així que no
seria estrany que mes d'un senyor no hagués estat
mai, personalment, dins deis seus dominis. La conducta d'aquests procuradors, en més d'una ocasió, vaser molt dura envers els vassalls ais quals amenazaren fins i tot amb flagells. En el plet anterior ens
consta que el procurador va dir a les autoritats de
Maslloreng «que llevaba los azotes y les haría quitar
los calzones».
Aquests conflictes pel pagament deis impostes al
senyor, els hem de fer extensius també ais del rector, ja que eli cobrava la primicia. Tenim una carta del rector Josep M. Fàbregues dirigida al comanador Desvalls en la qual diu que els dos han de
defensar, conjuntament, el cas de tots aquells veins
que no volen pagar els impostes a qué són obligats;
el rector confia que així será, però que en el cas que
el comanador no ho vulgui fer, eli, particularment
defensarà els seus drets i diu textualment: «tomaré
el asunto con el más vivo calor, en interés propio y
ajeno no hay que andar con ceremonias, sinó manos
al arma». Per un altre document sabem que els habitants de Renau posaven dificultats al rector en pagar-li la primicia de les cebes i li deien que si les volia
que se les collís, cosa que el rector no volia acceptar.
El plet més important es va entaular després de
la guerra del 1808 contra els francesos. Durant la
conflagraci«) els pagesos de Renau canviaren, per pròpia iniciativa, la manera de pagar els delmes, primicia
i tasca i en lloc de fer-ho en garbes, tal com pertocava,
ho feien en gra. Aquest sistema de les garbes s'havia
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estipulat, l'any 1573, en temps d'Onofre de Montoliu
i consistía en repartir les garbes d'aquesta manera:
de cada apilament de quinze garbes una es retirava
per a llavor i de les catorze restants es feien dos munts
de set, i el senyor es quedava una garba de cada un
deis munts en concepte de delme i de tasca; així dones,
les quinze garbes queda ven repartides: una garba per
a la sembra, dues garbes per al senyor i dotze garbes
per al pagès. No sabem en qué consistía el sistema del
pagament en gra, encara que és de suposar que resultava més beneficios per al pagès. ELI plet no arribà
a solucionar-se, tal vegada perqué pocs anys després
s'acabà amb el règim senyorial.
EU Conseil local, que es reunia a l'abadia o a la
plaça, era l'encarregat de solucionar els afers comunals, sobretot els referents a l'avituallament del poblé.
Quan es donaven anys de maies collites tenia la missió de proveir les necessitats tant per a la subsistèneia
dels veïns com per a la sembra; llavors es veia obligat a vendre censáis morts per tal de comprar grans.
Un exemple el tenim l'any 1628 quan decidi de vendre un censal de trenta lliures i dotze sous a la contraria del Roser per tal de comprar ordi. Aquests
censáis que d'una manera irreversible anaven en augment obligaren al Conseil a imposar talles especiáis,
les quais consistien en el decret del vintè, és a dir,
en el pagament extraordinari de la vintena part de
totes les collites, cosa que es preceptuava per a un
cert nombre d'anys, normalment tres o quatre. Una
altra font d'ingressos municipals era l'arrendament
de la taverna, fet que s'inicià l'any 1716; en aquest
establiment es podien comprar els productes alimentaris de primera necessitat.
Encara que no d'una manera massa activa, els
Uocs de Peralta i de Renau eren membres de la Co38

muna del Camp de Tarragona i participaren en algunes de les seves reunions. Aquesta singular institució tarragonina tenia la missió de defensar els interessos comuns de tota la comarca del Camp, la quai
era, en diferents graus de jurisdicció, sota el domini
de l'arquebisbe tarragoní. Peralta ens consta que hi
forma part per primera vegada al segle xv, mentre
que Renau no ho va fer fins al xvi, cosa que ens posa
en evidència que els lligams que unien els dits llocs
amb la Comuna no eren massa definitius ja que la
institució havia començat les seves activitats molt
més aviat, al tomb deis segles xm i xiv.
Després de l'extinció dels senyorius, tant Peralta
com Renau formaren municipi propi, però amb la
finalitat d'estalviar despeses decidiren, ambdós municipis, de fusionar-se en un de sol, cosa que es realitzà per una ordre de la Diputació Provincial de Tarragona del dia 7 de març del 1842 (Butlletí Oficial
de Tarragona del 8-3-1842).
Per a donar conclusió a aqüestes noticies històriques explicarem el desenvolupament demografie
d'ambdós indrets. En un fogatge del 1384 tant Peralta com Renau tenien cada u quatre focs; en aquesta relació figuren com a indrets de les Faldes de Tarragona, és a dir, eren inclosos dins dels pobles que
pagaven una contribució a la dita ciutat a canvi de
la protecció i defensa que aquest municipi els oferia.
A finals del segle xv aquesta població havia crescut considérablement, sobretot a Renau on ja hi havia
nou famílies, entre les quals figurava la del senyor
Pere-Ramon de Montoliu; Peralta passa a tenir-ne sis.
L'any 1515 ens consten onze familiès a Renau i
cinc a Peralta; les de Renau eren les següents: Montoliu, el senyor barò; mossèn Marçal, el vicari; Magrinyà, Rabassó, Valls, Solé, Bellver, Rabada, Bona39

nat, Guiot pare i Guiot fill. Les de Peralta eren Estadella, Rull, Guiot, Mestres i Vives.
El fogatge del 1553 ens dona un nou creixement
per ambdós indrets; Renau té ara quinze famílies:
pl senyor és Onofre Montoliu i el vicari és mossén
Pere; les tretze famílies restants són: Bonanat, Giner,
Rabada, Maymó, Vicens, Padró, Rosanes, Guiot, Mayner, Rabassó, Bellver, Soler i Valls. Peralta tenia deu
famílies: Rull, Guiot, Labejat, Cerda, Siureda, Boada,
Martorell, Cantelles, Vives i Serres.
Aquest nombre de poblac.ió va romandre estacionan per a Peralta durante el segle xvn i comengaments del xvm, mentre que la de Renau experimenté
un lleu creixement i arriba a les vint famílies i ais
setanta-nou habitants, l'any 1719.
Será precisament al segle xvm quan, d'una manera semblant a la resta deis pobles del Principat,
Peralta i Renau experimentaren una yeritable explosió demográfica. Renau multiplicará la seva població
per tres, 204 habitants l'any 1787, i Peralta la multiplicará per dos, 83 habitants el mateix any. Per ais
dos indrets tenim els següents cognoms: Aguadé, Maydeu, Armengol, Companys, Padró, Pujol, Jornet, Perera, Domingo, Gelambí, Cendra, Brossa, Ferrer, Pié,
Pujol, Rull, Elias, Artigues, Orpí, Vidal, Pujáis, Aguiló, Alegret, Bellver, Miquel, Vidales, Roca, Dalmau
i Soler.
Aquesta població deis 204 habitants és la máxima enregistrada per Renau; durant la primera meitat
del segle xix experimentá una petita da vallada i l'any
1864 sois en tenia 169. En canvi Peralta experimentá
un petit creixement i en aquesta mateixa data en
tenia 108.
Aquesta decadéncia demográfica de Renau continua al llarg del dit segle i a dita davallada s'hi afei40

girà també el lloc de Peralta; a començaments del xx
el municipi, Renau i Peralta, sols assolia li xifra dels
173 habitants, cosa que significa una disminució
de 114 habitants respecte al cens del 1787 i de 104
respecte al del 1864.
Les xifres de l'any 1920 ens posen en evidència
aquest fenomen de despoblament, que ara es dona
amb més força al lloc de Peralta i ais masos:

Renau
Peralta
Masos
Total

Cases
habitades

Cases
deshabitades

Poblado

25
3
3
31

13
20
12
45

122
27
12
161

Podem comprovar com la xifra de les cases deshabitades supera en molt la de les habitades i com Peralta dels 108 de l'any 1864, que representa el seu
máxim, ha passat únicament ais 27, en un relatiu
breu espai de 55 anys.
A partir d'aquest any la davallada demográfica
assoleix els seus máxims valors; en donarem algunes
dades:

1940
1950
1960
1965
1971
1976
1979

Renau

Peralta

Total

67
59
49
44
29
26
21

12
8
2
2

79
67
51
46
29
26
21

—
—
—
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Escut do Renau.

Aixi que Peralta s'ha sumat als diferents llocs
del Principat que s'han vist completament despoblats,
mentre que Renau, malgrat aquest ocàs demografie,
continua amb voluntat d'esser.
Ell primer escut de Renau era molt senzill; consistia en uns cercles concèntrics i a l'ultim hi havia
escrit el nom de «Ranau» en dues linies (Ra-nau).
El dia 2 de juny del 1850 es decidi de canviar l'escut
i s'adapta el de l'església parroquial, és a dir, amb la
imatge de Santa Llûcia, titular de l'església, i el nom
de Renau. Aquest canvi d'escut és cosa comuna a
quasi tots els municipis i la seva raô fonamental va
ser la de buscar una forma més complicada per tal
de defugir la seva imitaciô fàcil.
Ûltimament la Generalitat ha proposât un nou
escut per a Renau, el quai reflexa amb més exactitud
el seu passat historic. Els seus principal elements son
els segiients:
Dins un quadrat plantat, és a dir, collocat amb
els angles dalt i baix, esquerra i dreta, hi ha els très
senyals distintius dels diferents senyors de la vila: el
dels Montoliu (un mont i una olivera), el de l'Església
de Tarragona (dues taus o creus de Santa Tecla) i
el de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem (una creu d'argent). A la part superior del quadrat i per timbre,
una corona mural de poble, en record del castell de
Renau. Aquest projecte d'escut és obra l'heraldista
Armand de Fluvià i Escorsa.
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Font pública.

c) El municipi actual. F estes i costums
Renau forma un municipi i la seva població actual és de 26 habitants, cosa que suposa que sigui
un deis menys poblats de Catalunya. Per tal de solucionar el greu inconvénient de les crescudes despeses que ocasionaría el manteniment d'una secretaria propia, l'any 1930 es decidí de formar una mancomunitat amb l'Ajuntament de Vilabella, però únicament per ais assumptes burocràtics oficiáis. El secretari resideix a Vilabella i des d'aquest lloc porta
els afers d'ambdós municipis; un dia al mes va a Renau per tal d'aixecar les actes de les sessions ordinàries que celebra l'Ajuntament i també s'hi trasliada quan les necessitats municipals així ho requereixen.
Aquesta petita xifra de població queda notablement augmentada durant l'estiu i els caps de setmana, ja que es calcula que, aproximadament, un centenar i mig de persones de fora vila ve a sojornar-hi
quan tenen Heure; llavors la vila adquireix un caire
molt més bullangós que l'habituai, gracies, sobretot,
a la juguesca de la mainada.
El poble té servei d'aigua a domicili així com la
corresponent xarxa de clavegueres, millora que, conjuntament amb la pavimentació deis carrers, es realitzà a començaments de la década deis anys setanta.
Renau havia tingut moites dificultats quant a l'abastament d'aigua potable; en una sessió de l'Ajuntament, celebrada l'any 1871, es manifesté que tant la
font de Renau com el pou de Peralta eren insuficients
per a les necessitats respectives d'ambdues poblacions
i per això es decidí d'utilitzar conjuntament, l'aigua
de la font del Pi, dolí situada al torrent de Peralta,
obrint-hi un pou. Per tal de facilitar a les families
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la difícil tasca d'anar a cercar aigua es decidi de conduir-Ia a un indret més proper, precisament on conflueixen els torrents de Peralta i de Renau; altrament
s'aprovà de construir-hi un abeurador i un safareig
public. L'Ajuntament s'encarregava de pagar tots els
materials necessaris mentre que els veïns, tant els de
Renau com els de Peralta, havien de contribuir amb
la prestació personal de tres jornals. Aquest projecte
no es realitzà en la seva totalitat, ja que sols es va
fer un pou i la mina de conducció fins a la nova font.
Alguns anys després, a començaments del segle xx,
és quan es construí l'abeurador i el safareig.
Hem de dir que uns anys abans Peralta havia
tingut altres problèmes amb l'aigua, no pel poc cabal
sino per la contaminado. En una sessió de l'any 1864
es tractà d'aquest afer; els homes de Peralta varen
exposar que les aigües del pou, que el poblé utilitzava
des de temps immémorial, havien estât corrompudes
i sol-licitaren es castigués el culpable. L'Ajuntament
ordena al dit culpable, no coneixem el seu nom, a
netejar i a refer el pou; es de suposar que aquesta
ordre municipal no es compii i per això l'afer passà
a mans del jutge de primera instància. No sabem com
va acabar el plet, però si que coneixem el fet que set
anys després el pou estava quasi esgotat.
El pou construit l'any 1871 era l'únic que servia
per a l'abastament d'aigua, però resultava molt llunyà del poblé i per això, l'any 1959, es va fer un projecte per a l'elevació de l'aigua del dit pou a fi de posar una font dins del nudi urbà. L'obra s'adjudicà
l'any 1961 per un import de 114.408 pessetes; aquesta
elevació d'aigua es tractà d'una gran millora, completada més tard amb la distribució domiciliària de
tan imprescindible element.
Una xifra tan reduïda de poblaciò no permet
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i'existència de centres comerciales o d'esbarjo; amb
tot hi ha Societat Agrícola, amb local propi, per celebrar-hi les festes tradicionals i altres reunions; el
pa i la carn els porten de Vilabella.
Renau celebra la seva festa major el tercer diumenge de juliol. Aquesta data la tenim documentada
a darreries del segle XVIII, si bé en aquesta època ens
consta que podía oscillar entre el segon o el tercer
diumenge. Peralta la celebrava el segon diumenge
d'agost. A més a més d'aquestes festes majors tenim
constància de tres altres festes que se celebraven a
Termita: el dilluns de la Pasqua de Ressurrecció, el
diumenge infraoctava de la Nativitat de la Verge i
el dia 10 de desembre, festa patronal de la Verge del
Lloret. Les dues primeres sembla que eren excloents,
és a dir, si se'n celebrava una no se celebrava l'altra;
la data va variar segons l'època. La més antiga va
ser la del diumenge de la infraoctava de la Nativitat
de la Verge, la qual ja tenim documentada des de
l'any 1702; aquesta diada gaudia del privilegi papal
d'indulgència plenària. A partir del testament de Francese Perelló, barò de Renau, les despeses de la festa
eren a càrrec del senyor del dit lloc; pagava al rector
una lliura i vuit sous per la feina de les confessions
i vuit sous i mig per la celebració de la missa solemne; altrament donava tretze ciris d'una lliura de pes
que havien de cremar des de les vespres del dissabte
fins a les nones del diumenge, cosa que suposava que
durant tota la nit hi havia vetlla; aquest costum es
canvià anys després prèvia autorització de l'arquebisbe i els ciris sois cremaren durant el dia de la festa
i aixi se suprimí la vetlla pel perill d'incendi que suposava tenir els ciris encesos durant la nit.
La tercera festa era votada. L'any 1781, el dia
26 d'agost el poble votà fer una festa solemne el dia
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de la Verge del Lloret si cessava la terrible pesta de
les febres que envaìa la comarca. Els veíns celebraren
amb gran goig aquesta primera festa el dia 10 de
desembre del mateix any i traslladaren, en processò,
la imatge de la Verge del Lloret a la parròquia, cerimònia que es repetí el día següent quan la retornaren a Termita. Un any després aquesta festa votada
ho va ser de beli nou amb motiu d'una altra pesta
que penetra a la contrada. Malgrat això tenim constancia que a comengaments del segle xvm ja se celebrava festa a Termita aquest dia encara que no ios
amb aquest carácter de festa solemne i votada com
ho será a partir de l'any 1781.
Avui se celebra la diada el segon diumenge de
desembre per tal que siguí mes gran la concurrencia
de fidels en ser dia no feiner.
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IL DESCRIPCIÓ DE LA VILA

IL DESCRIPCIÓ DE LA VILA

a) El mieli de població
El nucli originari del poble de Renau és el situât
als voltants de la plaça de l'Església. En aquesta plaça
era situât el castell, el quai entra en un estât de véritable descurança durant el segle xix. L'any 1876
sols en quedaven uns réduits vestigis que suposaven
un perill per als veïns,sobretot per a la mainada, pels
possibles enderrocaments. Per això es demanà permis
a l'arquebisbe per a poder treballar els dies festius
amb la finalitat de treure totes les runes de l'obra del
castell, cosa que aixi es realitzà. A l'actualitat no hi
ha cap resta que ens permeti deduir la seva situació
exacta aixi com les sèves dimensions, encara que suposem que no es tractava d'un edifici de massa perimetre.
Al costat mateix del castell s'hi basti l'actual església parroquial, edifici que es construi a la segona
meitat del segle xvni. Abans d'aquesta data ja hi
havia una església, però segurament que es tractava
d'un petit edifici que resultaria insuficient a les nécessitais demogràfiques d'aquesta època i que, ultra
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això, no estaría gaire ben conservât perqué tenim
moites noticies de les freqüents obres de reparació
que s'hi van realitzar al llarg del segle xvn. No tenim
cap referència del lloc on podia ser ubicada aquesta
primera església, encara que volem suposar que seria al mateix indret on és situât el temple actual. Sabem que el 7 de maig del 1746 es va prendre l'acord
de fer l'església més gran, cosa que ens fa pensar que
Tactual església no és altra cosa que una ampliació
de la velia.
L'església de Renau sempre ha estât dedicada a
Santa Llúcia; Tactual edifici fou començat l'any 1749
i set anys després es procedí a la seva solemne benedicció; cerimònia que presidí Ignaci Salas, rector del
poblé, i que se celebra el dia 27 de maig del 1756.
A les despeses de la dita obra hi contribuïren tots
els veïns i fins i tot el senyor comanador que hi aplica diferents drets que cobrava dins de la baronia.
Per exemple direm que hi adjudica el terç que li corresponia de totes les multes imposades dins de la comanda.
Explicats els orígens històrics de l'edifici passarem
ara a la seva descripció. La façana és completament
llisa i acaba en forma angular; la porta, enlairada
tres graons del sól de la plaça, és allindada i els dos
unies elements que trenquen la uniformitat del conjunt són: la petita rosassa, únic punt de llum del
temple, i un ull de bou situât a la part més superior.
Al costat esquerre de la façana s'aixeca un petit campanar quadrangular, obra més tardana que la resta
de l'edifici. Tal vegada podría ser de mitjan segle xix;
sabem que l'any 1858 l'Ajuntament va arrendar les
pastures de Renau per a dos anys i el seu import,
2.802 rais, l'aplicà a les obres de reparació de l'església.
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L'església és d'una sola nau de 15 per 7,5 metres;
la volta és reforjada per tres ares faixons; entre are
i are hi ha una lluneta amb una finestra cega. El presbiteri es polièdric i té una volta de quart d'esfera,
forma que s'assoleix mitjangant cinc llunetes. Sota
la volta corre una cornisa clàssica que es trenca a la
paret del fons del presbiteri; l'obra, en conjunt, podem catalogar-la com a una realització neoclàssica.
El presbiteri, separat de la nau per dos graons,
és molt senzill; a la paret del fons hi ha el sagrari
posat damunt d'una columna i la imatge de Santa
Llúcia col-locada sobre una peanya. Al costat esquerre
la petita imatge de la Mare de Déu de Lloret, una
talla gòtica que presenta la particularitat de portar
el Nen Jesús al brag dret i de la qual en tornarem a
parlar quan descriurem l'ermita. Al costat dret hi ha
una porta allindada que dona a la sagristia. Un objecte
de molt valor artistic és la formosa creu de plata posada damunt d'un pal i que és una obra del segle xvn
o XVIII. Es tracta d'una creu processionai i és una
bona obra de l'artesania d'aquesta època; al peu de
la creu hi ha un eixamplament de forma exagonal
que forma un petit podi per a l'arrencada del brag
vertical; la forma és de creu llatina i el conjunt és
d'una gran delicadesa.
No sabem si aquesta creu podría ser una de Peralta que tenim suficientment documentada. L'any
1677 els homes de la dita població, reunits en Consell, varen prendre l'acord de fer-ne una de piata
de cinquanta lliures de valor, quantitat que es pagaría en dues talles de vint-i-cinc lliures cada una.
Els llibres parroquials no parlen de cap altra creu
que la de Peralta, però pel fet de no teñir la collecció completa deis llibres d'aquesta font documental,
no podem donar com a definitiva la noticia anterior.
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Altar Major de l'església parroquial.

L'aitar major de Renau tenia, abans de la guerra
del 1936, un retaule barroc, obra de Francese Bonifàs,
artista nat a Valls l'any 1735, però que residí a Tarragona després del seu segon matrimoni amb una
tarragonina. L'any 1771 aconseguí el titol d'acadèmic de mèrit de la Real Academia de San Fernando
de Madrid i les seves obres, algunes fetes en col-laboració amb el seu germà Lluis, són escampades per
moltes poblacions, sobretot a Tarragona, Lleida, Reus,
Valls, Scala-Dei, Sant Marti de Maldà, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú.
S'acordà de fer el retaule major l'any 1768; aquesta data assenyala també el comengament de la construcció de quasi tota la resta dels retaules de l'església de Renau. Volem suposar que s'havien acabat
de pagar les despeses de les obres de la nova església
(beneida l'any 1756) i ara s'iniciava, amb una gran
empenta, la tasca d'abillar-la amb els corresponents
retaules. L'import total del retaule major va èsser de
355 lliures i s'acordà plantar-lo en tres terminis: el
primer, al tercer diumenge de juliol, dia de la festa
major de la vila; aquesta part consistiría en el sòcol,
el banc i la imatge de Santa Llúcia. El segon, del
banc fins a la cornisa, s'havia d'installar per Nadal
del mateix any, i el tercer, les cinc imatges restants,
en un data no concretada.
Aquests terminis varen experimentar uns petits
retards. La primera part, consisterli en les grades, la
mesa, el sagrari, el sòcol, el pedestal la pastera i la
imatge de Santa Llúcia, es plantà el dia 28 d'octubre
del 1769. La segona part, les columnes, els capitells
i el cornisament, es col-loca el 21 de gener de l'any
següent. La resta del retaule i les imatges de Sant
Josep, de Sant Francese Xavier, de Sant Marc, de
Sant Sebastià i de Sant Antoni de Pàdua, es posa el
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22 de febrer del 1771; dos dies després es procedi a
la seva benedicció.
La imatge de més proporcions, un metre i mig,
era la de Santa Llucia, la quai fou daurada, l'any
1770, per Joan Maymó de Tarragona pel preu de
vint-i-vuit lliures. Seguien en tamany les de Sant
Josep i Sant Francese Xavier, ambdues de metre i
vint centimetres; les très restants eren d'un metre
d'altura. Hem de dir que ultra aquest retaule hi havia altres dues imatges al presbiteri: la Purissima
i el Sagrai Cor.
Abans de la col-locació del retaule de Bonifàs n'hi
havia un altre que era gòtic i que era 1'iinic que hi
havia a l'església. Era dedicat a la Verge del Roser,
però quan es construi l'església nova es va fer servir
com a retaule de l'aitar major. Suposem que aquest
antic retaule gòtic va passar a l'ermita quan es planta
el nou retaule del Roser a l'església parroquial.
A ambdós costats de la nau s'hi obren dues capelles que presenten arc de mig punt. A la mà dreta,
al costat del presbiteri, hi ha la dedicada al Sagrat
Cor, Sant Josep i Mare de Déu del Roser, amb les
imatges d'aquests très titulars posades sobre peanyes;
no hi ha aitar. La imatge de més valor artistic, per
la seva antiguetat, és la de la Verge del Roser, que
segurament és de començaments del segle xvn; aquesta imatge era utilitzada normalment per a portar en
processò i era guardada pel sagristà, circumstància
que la salvà de la crema de les imatges, l'any 1936.
En aquesta capella hi havia collocat el retaule del
Roser, obra també de Francese Bonifàs; fou construit
l'any 1790 i era el més tardà de tots els retaules de
Renau; segurament que el fet de ser l'ùltim retaule
construit el podem relacionar amb la circumstància
d'haver-n'hi un d'antic amb aquesta advocaciò. El
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retaule del Roser era el més rie de tots els existents
a l'església; per aquest retaule i pel tabernacle, que
es manà construir per a portar la Verge del Roser en
processò, es pagaren al mestre Bonifàs 320 lliures;
però uns anys després es lliuraren altres 320 lliures
a Francese Colat, daurador de Torredembarra, per
tal que procedis a la seva decoració, cosa que es va
fer amb materials de primera qualitat. A més a més
de la imatge de la Verge del Roser hi havia les de
Sant Domènec i de Santa Catarina.
Aquest mateix artesà havia ja daurat, l'any 1783,
el retaule de l'aitar major, cosa que es va fer gracies
a la donació de la brisa que tots els veïns feien cada
any per tal de subvencionar la dita obra; aquest acord
es va prendre per Conseil general célébrât el 12 de
febrer del 1775, però després sorgiren problèmes ja
que alguns veins no estaven d'acord en la dita mesura i menys que durés tants anys.
A la segona capella hi ha la imatge del Sant Crist.
Abans hi havia un aitar dedicat a les Ànimes del
Purgàtori i a la Verge del Carme i aquest va ser el
primer retaule que es coiistrui a la nova església. EU
va fer Josep Valls, escultor de Tarragona i es plantà
el setembre del 1768; el seu preu va ser de 55 lliures,
7 sous i 6 diners, quantitat molt més inferior als preus
dels altres retaules i que es va recaptar per mitjà de
donatius voluntaris. El tema central era un gran quadre de 2,35 metres d'altura i de 2 metres d'amplària
que representava la Verge del Carme rescatant les
animes del Purgatori.
A la primera capella de l'esquerra, tocant al presbiteri, hi ha el confessionari. Abans hi havia el retaule de Sant Cristòfor i de Sant Isidre i era propietat
dels fadrins de Renau. Aquesta obra s'encarregà també a Francese Bonifàs, el quai la va fer en dos ter61
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minis: la primera part s'assentá el 29 d'octubre del
1768 i la segona el 21 de juliol del 1770 (segurament
amb motiu de la festa major). Les imatges, a excepció de la de Sant Cristófor que ja la tenien a l'antiga
església, es col-locaren el 22 de febrer del 1771; a més
a més de les deis dos titulars del retaule hi havia la
de l'Ángel de la Guarda acompanyat de dos minyons
que portaven un canelobre a la má. El preu total
del retaule va ser de cent lliures. Tenim referéncies
d'abans de la guerra, que en aquesta capella hi havia
també les imatges del Sant Crist i de la Verge deis
Dolors i en canvi no menciona la de Sant Cristófor,
la qual podría ser que hagués estat retirada del cuite
per consell del bisbe en les seves visites pastorals.
La segona capella de l'esquerra és dedicada a la
Puríssima i és Túnica capella lateral que té altar; la
imatge de la Verge és dins d'una fornícula. Abans,
a la dita capella, hi havia el retaule de la Puríssima,
obra també de Francesc Bonifás. Aquest retaule es
col-loca l'any 1770 i estava a la cura de les dones.
Costa 110 lliures i a més a més de la imatge de la
Verge, de set pams d'altura, hi havia les de Sant Pau
i de Sant Jaume.
És de remarcar aquesta profusió de retaules en
una església relativament redu'ida de dimensions. També volem mencionar el fet de ser quasi tots del mestre
Francesc Bonifás, un artista que gaudí de molta fama.
Finalment hem de subratllar el gran esforg económic
del poblé, ja que en trenta anys subvencioná la construcció de cinc retaules ultra la tasca de daurar-ne
dos. Hem fet un cálcul aproximat del cost total deis
retaules, amb inclusió deis transports i de les despeses
de la seva col-locació, i hem trobat que s'arriba a la
xifra de dues mil lliures, quantitat que avui significaría uns setze milions de pessetes; aquest fet cons63

titueix una prova evident de la puixança demogràfica que es desenvolupava a la vila.
Acabarem la descripciô de l'església amb una breu
referència al cor que és situât damunt d'un arc escassà a l'entrada del temple. Sota el cor, al mig, un
cancell de fusta, mentre que al costat esquerre hi ha
les escales per a pujar al cor i a la dreta un petit
recinte que serveix de baptisteri.
A la part ponentina de la plaça de l'Església hi
ha el carrer de l'Abeurador, nom que ja el tenim
documentât l'any 1864; aquest indret abans es coneixia amb el nom de carrer de «Tras lo Castell».
Quasi parallel, i a la part de llevant, hi ha el carrer
Nou, el quai assenyala el creixement demogràfic del
segle xvin i ja el tenim documentât l'any 1749; segurament que el seu primer sector, el més proper a
la plaça, va rebre, durant un temps, el nom de carrer
Travesser; avui aqui hi ha la font pûblica, un lloc
recentment arranjat.
Dos carrers transversals posen en relaciô el de
l'Abeurador i el Nou, son el de les Roques i el de les
Quintanes. Del primer ja en tenim referències l'any
1749 i hi ha edificis del segle anterior com és la casa
Perera del 1698. Aquest carrer va tancar, durant
molts anys, l'antic nucli urbà de Renau.
A la plaça hi ha edificis que encara conserven
elements arquitectônics ben intéressants, com és el
cas de la casa Jaumet, on, a l'entrada, hi ha dues arcades ogivals captivadores i que sôn restes d'alguna
dependència anexa del castell, tal vegada la botiga
de Poli que cita aquell projecte d'obres de mitjan
segle xvin que hem citât. A més a més del castell i
de les seves dependències auxiliars, ens consta que
a la dita plaça hi havia ja cases particulars, a les seves parts de llevant i de migdia.
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Altres dos carrers donen a la plaça, el de la Rulla
i el de Peralta, ambdós de poc recorregut. El primer
sembla que ja el tenim documentât l'any 1749 encara que amb un altre nom, el de carrer Corrible;
el nom de carrer de la Rulla el volem justificar en el
fet que aqui hi havia la casa de Francese Rull, la quai
passa a la propietat de la seva vidua, coneguda amb
el nom de Na Rulla. Segurament que el segon es el
documentât, en aquest mateix any, amb el nom de
carrer Public; ambdós tancaven el nucli antic per
les parts de llevant i de migdia i posaven en comunicació el poble de Renau amb la resta dels llocs de
la baronia i de la parròquia.
b) Peralta
El Hoc de Peralta, tal com hem dit, és, avui, totalment despoblat, malgrat que hi ha dues cases que
són temporalment habitades. No hi ha restes de l'antic castell, però podem localitzar-lo gracies a la part
del vali que el voltava i que encara és identificable.
La construcció més intéressant era la seva església, sobretot per les obres artistiques que conservava;
aquest edifici es troba en un estât totalment ruïnôs
i sols en queden algunes parets. L'església, que era la
segona construïda al dit Hoc, és del segle xiv, encara
que el campanar d'espandanya i la sagristia són d'una
època bastant més tardana.
Té una planta d'una sola nau de 15 métrés de
llarg i 4 d'ample, i la porta d'entrada és situada a la
façana latéral esquerra. Très arcs ogivals, construits
amb bons carreus, sostenien la volta; l'espadanya
tenia una forma rectangular, amb dos ulls per a les
campanes, rematada per una construcció triangular
amb una petita opertura; una de les campanes d'aques67

ta església és, ara, a Termita de la Mare de Déu de
Lloret, a Renau.
L'obra artística i singular d'aquesta església era
constituida per les pintures murals realitzades sobre
les parets de la dreta i de Pesquerra i que son del segle xiv, circumstància que les fa molt intéressants
ja que constitueixen uns rars exemplars de l'art pictÓric d'aquesta época, a Tarragona. El seu anônim
autor ens demostra una bona voluntat encara que fos
poc hábil.
Durant molts anys aqüestes pintures varen estar
tapades per emblanquinaments fets en époques posteriors, fins que es descobriren a la década dels anys
quaranta. Fou el Dr. Pere Batlle i Huguet qui estudia
el cas i s'encarregà la tasca d'arrencar dites pintures
al tècnic barceloni Sr. Gudiol, el quai ho realitzà
amb molta habilitât. Aqüestes composicions varen
ser installades, damunt de taules, al Museu Diocesà,
a la capella de Corpus Cristi.
En total hi ha cinc escenes, de les quais donarem
una petita descripció. La primera és un calvari que
té unes dimensions de 1,49 per 1,54 metres; hi ha
set figures: al mig, Crist clavat a la Creu; al costat
esquerra, Maria Magdalena, asseguda, i la Verge
Maria i Sant Joan, drets; al costat dret, Longinos,
amb la llança i l'esponja al capdamunt, Maria Salomó i el Centurió. Tota l'escena és col-locada dins
d'una sanefa de forma de pentàgon irregular, el fons
és estrellat i els tres claus presenten la particularitat
de ser molt llargs.
La segona representa Adam i Eva quan són temptats per la serp; l'arbre, on és enroscada la serp, és
una figuera i el fons és també estrellat. Aquesta escena, de 1,09 per 0,68 metres de dimensions, ens re69

corda una mica les pintures de Santa Cruz de Maderuelo (Sòria).
La tercera escena és un Pantocràtor de 1,17 per
0,97 metres. La figura asseguda de Jesucrist és collocada dins d'una aurèola en forma d'ametlla; fora,
als quatre angles, hi ha el Tetramorfos. Tant l'home,
com el Ileo, l'àguila i el toro són figures alades i totes
porten la inscripció del nom de l'evangelista que representen. Crist porta a la mà esquerra el globus
mentre que amb la dreta beneeix; no té dibuixats
els peus perqué s'amaguen sota el mantell blau-gris,
el qual cobreix tota la figura a excepció del pit i deis
braços on apareix la túnica d'un color vermellós. El
sitial és una espècie de tamboret amb un petit respatller. L'aurèola és formada per dues sanefes i la
interior és ondulada; també el fons és estrellat com
la resta de les composicions.
La quarta composició presenta dues escenes separades per una columna; el conjunt és molt détériorât ja que la part inferior és pràcticament esborrada. Al costat dret hi ha Sant Cristòfor que porta
al coli un Nen Jesús ja bastant crescut i que ens recorda, en gran manera, la figura de l'anterior Pantocràtor; aquest sant tenia molts dévots a tota la comarca i normalment s'invocava el seu nom per tal
d'allunyar Ies pestes. Al costat esquerre hi ha un
arbre de traçat molt senzill el quai, segurament, vol
simbolitzar els Montoliu, els quals eren els senyors
de Peralta quan se realitzaren aqueste pintures. El
fons ós totalment estrellat, amb mes abundor d'estrelles que la resta de les anteriors escenes.
La quinta escena és un petit calvari de 0,49 per
0,36 metres de dimensions, on sols hi ha tres figures:
al mig, el Crist clavat a la Creu i Sant Joan i la Mare
de Déu, a ambós costats.
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Molts objectes liturgies de l'església de Peralta
són custodiáis al Museu Diocesà de Tarragona i entre ells volem destacar un formés retaule que també
és guardat a la capella del Corpus Cristi ja mencionada.
Aquest retaule de fusta té un bancal o predella,
tres carrers i tres cossos; tot el conjunt emmarcat
dins d'un guardapols. És una obra plenament gòtica,
segurament del segle xv. La predella és formada per
una taula on hi ha cinc figures de mig eos; la central
és un Ecce Homo i les quatre restants són representacions de diferents sants. Ais tres carrers hi ha escenes deis misteris del Rosari; el de l'esquerra amb
els misteris de goig: l'Anunciació, el naixement de
Jesús i l'adoració deis Reis; el del mig amb els de
dolor: la Crucifixió i una escena que a l'actualitat
no es conserva; el de la dreta amb els de glòria: la
Resurrecció, l'Ascensió i la vinguda de l'Esperit Sant.
El carrer del mig és més ait que els deis costats
i les escenes són plantades mentre que les deis costats són apaïsades. Hem dit que al carrer del mig sois
hi ha el Calvari perqué hi manca l'escena inferior,
on, potser, ja des de fa molts anys s'hi col-locà una
imatge. Avui sí que per tal de completar el conjunt
s'hi ha posât una talla de la Verge que no és posterior
al segle xv; és una figura que està dempeus i a la
mà esquerra sosté el Nen Jesús.
I A Í S escenes están separades per unes senefes i
les dues més altes deis costats són rematades per unes
formes décoratives d'un gòtic tardà. Els colors són
molt vius i totes les figures són extraordinàriament
expressives.
A l'actualitat Peralta és úñicament un record del
passat; els seus edificis, l'un darrere l'altre, cauen
vençuts per les inclemències atmosfèriques i la desidia
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Pantocràtor. Pintura mural de l'església de Peralta.

deis homes; pero el campanar de l'església s'alça encara altiu i arrogant i dona la impressió que vol continuar allí, en el seu lloc, encara que isolât i abandonat, per a donar testimoniatge d'uns temps llunyans
plens d'histôria.
c) Uermita i els seus voltanís
Molt prop del lloc on s'ajunten els torrents de
Renau i de Peralta, s'hi ha bastit una ermita que
porta l'advocació de la Mare de Déu de Lloret. Es
tracta d'una devoció molt antiga i la tradició popular
diu que s'inicià quan l'any 1535, arran de l'anada
del baró de Renau a la conquesta de Tunis com a
militar de les tropes de Caries I, porta una imatge
que hi va trobar. Quan el baró arriba a Renau busca
un lloc adient on s'aixecà una petita ermita de la
quai no en tenim cap referència quant a la seva localització, encara que es pot suposar que era situada
prop de Tactual. Aquest senyor seria en tôt cas el
primer Onofre de Montoliu, pare del segon Onofre
i de Mateu.
Documentalment Túnica cosa certa és que Termita existia ja a la segona meitat del segle xvn i ens
consten els noms de diferents ermitans. El fet de la
construcció d'una segona ermita a darreries del dit
segle, (jorqué la primera no reunia les suficients condicions de factura que es requería, ens fa pensar que
1'ermita primitiva havia estât construida molts anys
abnns d'aquesta decisió i no ens sembla gens exagerat assenyalar el segle xvi com a data probable
d'aquesta primera construcció.
L'any 1690 s'adquirí un terreny per a l'edificació
d'aquesta segona ermita. Segurament que les obres
no començaren d'una manera immediata, ja que fins
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el dia 1 de marg del 1704 l'arquebisbe de Tarragona,
Josep Llinàs Aznar, no va donar la corresponent
autorització per a la benedicció del nou santuari maria.
L'ermita l'havia de beneir Ambròs Vidal, rector de
Bràfim, qui, altrament, havia d'inspeccionar l'obra
i dictaminar si reunia les degudes condicions que la
fessin suficientment digna per a celebrar-hi la santa
missa. La benedicció es va fer pocs dies després
d'aquesta autorització arquebisbal, concretament el
dia 18 del mateix mes.
Uns mesos abans d'aquesta inauguració, el dia
19 de juny del 1703, Francese Perelló, barò de Renau, havia atorgat a l'ermita del Lloret, en testament
autoritzat per Antoni Lloses, notari de Tàrrega, les
seguents deixes:
Primera — Tretze ciris anuals, d'una lliura de
pes cada u, per a cremar el dia de la festa de la dita
ermita.
Segona — Un calze.
Tercera — Uns horts veins a la dita ermita.
Quarta — Un censal de dues mil lliures, vengut
a raó del 20.000 per mil, per tal que un sacerdot hi
digués una missa diària i resés també cada dia una absolta ; algunes d'aquestes celebracions havien d'aplicar-se a l'etern descans de les ànimes del benefactor
i dels seus familiars. Aixi que aquest censal produia
cada any uns interessos de cent lliures, quantitat suficient per a la dita fundació ja que suposava una
renda diària de cine sous i mig.
Quinta — Un donatiu extraordinari d'una lliura
i vuit sous anuals amb la finalitat que el rector de
Renau anés el dia de la festa a escoltar confessions
a l'ermita.
Quan el tipus d'interès va experimentar un davallament general, aleshores es disminui el nombre
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de misses anuals celebrades a la dita ermita que passa
a ser de 200, 140 i 100, ja que la pensió es va veure
successivament molt reduìda.
Molt abans també de la benedicció de la segona
ermita s'havia rebut de Roma la gràcia de la concessió d'indulgència plenària a tots els fidels que anessin al dit santuari el dia de la seva festa, és a dir, el
diumenge dins de l'octava de la Nativitat de la Verge,
sempre que reunissin les condicions necessàries, això
és, confessió i comunió i resar per les intencions del
sant pare.
La primera concessió fou publicada del papa Climent XI el dia 23 de juny del 1702 a la bassilica de
Santa Maria la Major, a Roma. La seva vigència era
temporal i sols durava set anys. Aquest privilegi no
fou comunicat per l'arquebisbe fins el dia 23 d'agost
del 1704, és a dir, uns dies abans de la primera festa
patronal que se celebrà a la nova ermita. El mateix
papa tornarà a concedir aquest privilegi el dia 2 d'agost
del 1715 i Climent XII també ho farà el dia 14 de
gener del 1734.
Després de donar aquestes breus noticies històriques, passarem a la descripció d'aquesta segona ermita. La fagana té una forma rectangular amb una
teulada de doble vessant; a més a més de la porta,
que és allindada, hi ha, com a punts de llum, una
finestra rectangular a ambdós costats de la dita porta
i una petita rosassa en forma d'estrella de sis puntes
i un tali vertical que forma una creu en el beli mig
del conjutit i que illumina les voltes. Un campanar
amb forma d'espandanya, d'un sol ull, remata la dita
facana. Aquests punts de llum i el campanar foren
dissenyats per Jujol, el 1925.
L'ermita és una construcció d'una sola nau de
12 metres de llarg i quasi 5 d'ampie; a l'entrada hi
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ha un petit cor; la volta és dividida en tres sectors
sepa ra ts per ares de mig punt escassans. El presbiteri
és enlairat un graó de la resta de la nau; al seu costai
dret hi ha una porta allindada que dona a la sagristia
i al costat esquerre una finestra tancada amb alabastro.
L'aitar és de fusta i forma un petit tabernacle de
tres cossos, que emmarca unes pintures d'àngels, obra
de Santiago Tarrago Lafau, que sostenen en llurs
mans un edifici, imitació del de Termita, que recorden el trasllat de la casa de la Mare de Déu, des
de Natzaret a Loreto, segons una versió tradicional.
Les parets i la volta de Permita están profusament decorades amb pintures del gran artista Josep
M. Jujol, obra de restauració que, enmig de grans
festes, s'inaugura el 10 de desembre de l'any 1925.
Una bona combinado d'inscripcions, d'estrelles i de
rams de fulles posen en evidència l'estil inconfusible
de l'art jujolià. Tot aquest conjunt és interpretat amb
els colors singulars que sempre utilitzà aquest mestre:
el blauet, el vermell mangra, el daurat i el platejat.
A la volta del presbiteri uns núvols amb diferents
símbols destaquen sobre un fons de cel estrellat,
d'autor més antic.
Actualment, a Permita, no hi cap imatge de la
Verge del Lloret per tal d'evitar la possibilitat del
seu robatori, una veritable plaga del nostres dies; la
imatge és guardada en un indret segur i hem de dir
que la descrita a l'església parroquial tampoc és l'originai sino una reproducció molt fidedigna realitzada
per l'escultor tarragoní Eustaqui Vallés i Delmàs. La
imatge originai és una obra del segle xvi, té 29 cm.
d'altura i està sobre una peanya de 4 centímetros;
és de fusta policromada i la Verge està dempeus amb
la particularitat de portar el Nen Jesús al bra$ dret
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en lloc de l'esquerre com és el cas de la majoria
d'aquestes imatges; les dues figures porten una corona de plata.
Abans de la guerra del 1936, ultra aquesta imatge,
hi havia la de la Mare de Déu de Peralta, cremada
aquell any. També hi havia un retaule gôtic de cinc
taules pintades que volem suposar que es tractava
del vell retaule del Roser que hi havia a l'església
parroquial i que va ser traslladat a l'ermita després
de la collocaciô dels diferents retaules de Bonifàs a
darreries del segle xvm. Aquest retaule era obra d'un
bon mestre del segle xv, encara que desconeixem el
seu nom.
Actualment al costat esquerre del presbiteri hi
ha una fotografia d'un retaule, perè no es tracta de
la reproducciô d'aquest que acabem de citar sinô del
de Peralta que també ja hem descrit en el corresponent apartat.
Prop de l'ermita hi ha el cementiri municipal. El
vell fossar de Renau era situât on avui hi ha la font
publica del poble i del quai ja en tenim referències
quan es realitzaren aquelles obres générais del castell de Renau a la segona meitat del segle xvm en les
quais s'ordenà de fer una paret amb l'objecte de
tancar-lo.
L'any 1862 l'Ajuntament era dispost a fer el canvi d'emplaçament de dit recinte, ja que aixi ho aconsellaven les noves normes higièniques recentment dictades per aconseguir una millor condiciô de la salut
publica. Pel fet que Renau no gaudia de terres comunals es decidi de comprar-ne unes amb la finalitat
de procedir al corresponent trasllat; aquestes terres
que es volien comprar distaven set-centes passes de
Renau i nou-centes de Peralta, amb la quai cosa el
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lloc quedava suficientment aïllat d'ambdós nuclis de
població. Els veïns de Peralta acceptaren aquesta proposta sempre que el rector de Renau es comprometes
a celebrar els corresponents actes fúnebres a l'església
d'aquell lloc quan fos un peraltenc el difunt.
No sabem el résultat d'aquesta gestió, perô si que
podem dir que les obres no es realitzaren en aquesta
época i el cementiri vell continua en el seu ús fins
que, l'any 1909, es construí i es beneí el nou fossar,
en l'indret on avui encara és.
d) Els masos
Els termes de Renau i de Peralta tenien molts
masos habitats; al segle xvm aqüestes cases de camp
comptaven amb una població de 72 persones i al segle xix amb una de 50; a l'actualitat no n'hi ha cap
que estigui habitat.
El centre més important era l'Oltrera, també dit
les Vidielles, indret que s'havia incorporât a la baronía en temps de Ramón Guillem de Montoliu, a mitjan segle xv. Aquest nucli format per quatre cases,
mas d'Orpí, mas de Faramà o d'Alegret, mas de les
Guàrdies i mas Calafell, tenia certs privilegis que
no tenien els habitants de Renau, sobretot amb referència a la collita de les olives, la qual no pagava cap
deis drets senyorials, així com tampoc no era obligatori fer l'oli al moli del senyor. L'Oltrera és situât a
la part llevantina de Tactual terme municipal, prop
del curs del riu Gaià, en una mena de baleó.
Al sud de l'Oltrera hi ha el mas de la Sort, conegut també amb el nom de mas de Bellver, una casa
de camp molt gran i en la qual sabem que hi residien
setze persones a mitjan segle xvm. A darreries del
dit segle començaren a sorgir problèmes entre l'hereu
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d'aquest mas i el senyor i el rector de Renau per l'afer
del delme i de la primicia, drets senyorials que no
volia pagar. També s'entaulà un plet entre el dit
propietari i el Conseil de Renau per la qüestió de les
talles, però aquest se solucionó d'una manera amigable i s'acordà que el Conseil li rebaixaría una part de
cada sis; al mateix temps l'eximien de pagar tota
contribució personal mentre no anés a sojornar a
Renau. Actualment aquest mas ha quedat inclòs dins
de les terres que ocupa el pantà del Gaià, recentment
construit; la seva presa està precisament on es produeix la confluència entre el dit riu i el torrent de
Renau, encara que dins del terme del Catllar.
Situats prop del camí que de Renau va al riu Gaià
ens trobem amb quatre masos, que de nord a sud són:
el de Pujáis o de Rabada, el de Taret, el de l'Aleix
o de Rulí i el d'Aguiló. A excepció del mas de Taret
els tenim ja tots documentats a mitjan segle xvm i
aleshores eren habitats per quinze, vuit i tres persones, respectivament.
Peralta tenia un únic mas, el de Soler, situât al
nord de Tactual terme de Renau, del quai sabem que
era habitat per set persones, a mitjan segle xvm. Era
a la vora del camí que sortia de la plaça de Peralta,
dita del Lladoner, i que arribava a Nuiles.
Prop del nudi urbà de Renau, a la vora de Tactual carretera, hi havia la Teuleria i dues cases més
que rebien el nom de la Raval. Aqüestes Teuleria i
Raval les tenim ja documentades a començaments del
segle xvm; aleshores a la Teuleria hi sojornaven cinc
persones i la Raval era formada per la casa de Joan
Orpí i la de Vidal, amb un total de sis persones. La
Teuleria era de la familia Armengol, però quan aquesta es traslladà a Reus, l'any 1736, passa a la propietat de la casa Budí.
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A mitjan segle xix la Teuleria i la Raval formaven conjuntament amb el mas de Pujáis l'anomenat
Quarter Est, mentre que l'Oltrera i el mas de la Sort
formaven el Quarter Sud, el mas de Soler i Termita
el Quarter Nord i Peralta el Quarter Oest.
Masos en ruines i cases del poblé de Peralta enderrocades proclamen, amb llurs pedres mudes, l'existéncia d'un temps ja passat, pero viu en la história
dels documents escrits que donen a conéixer la vitalitat, les penes i els treballs, les hores d'alegria i de
tristor d'uns avantpassats, els hereus deis quals resten
ara disseminats per aqüestes contrades, i que continúen conreant, dia rera dia, les mateixes terres que
van servir pel nodriment d'aquells allunyats progenitors.
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