
 

 

Arxiu Municipal 
 
 
PARETS, 1714 
 
Que els catalans som peculiars en celebrar una derrota ja s’ha dit mantes vegades. 
Però som com som. I Diada rere Diada hem arribat al Tricentenari. Malauradament 
no disposem de cap document que faci referència directa a l’actuació de la nostra 
població durant la Guerra de Successió. Però sí que disposem de dades per tal de 
fer el retrat robot del Parets de l’època. Ve-t’ho aquí... 
La població paretana del segle XVIII es va duplicar en poc més de 60 anys. El 1708 
hi havia 125 habitants, mentre que al 1784 se’n comptaven 312. La gran majoria 
vivien al voltant de la parròquia, en uns pocs carrers circumdants de l’església de 
Sant Esteve. La resta de població habitava les masies disseminades per tot el terme 
municipal, moltes de les quals han pervingut fins al nostres dies. 
L’activitat econòmica estava basada en l’agricultura: cereals, llegums, vinya, cànem, 
pastures i massa forestal, avui pràcticament desapareguda. Tot i existir l’activitat 
ramadera, era eminentment de subsistència.  
I ara, un exercici d’història-ficció sobre el que pogué viure Parets durant la Guerra de 
Successió: el territori vallesà, i segurament també Parets del Vallès, va presenciar 
maniobres de tropes austriacistes i borbòniques. 
El 12 de maig de 1706, el rei Felip V va fer parada a la Grua, una fonda molt popular 
de Montmeló i a tocar de Parets. L’endemà, 13 de maig, les seves tropes van 
incendiar l’església de Sant Esteve i l’arxiu parroquial. També Carles III va poder 
passar per la nostra població, perquè està documentada la seva visita a Granollers 
l'any 1710. 
Al mes de setembre de 1713, els austriacistes van enviar tropes a ocupar Mollet i 
Montmeló. Al vespre del dia 10 van sortir de Caldes i, plausiblement, degueren 
passar per Parets per arribar a Montmeló.  
Un últim apunt: òbviament, la imatge no correspon a cap document nostre. L’haureu 
de buscar en un altre arxiu... 
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