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ÀLEX ASENSIO 
La nova planificació urbanística de l’àmbit de 
can Calderó i can Serra ha comportat l’ober-
tura d’un nou vial entre el nucli urbà i la zona 
escolar del Bosquet, des de la cruïlla de les 
Heures fins al capdamunt del Rost. Amb la 
recepció definitiva de les obres i l’entrada en 
servei del nou aparcament, el Govern munici-
pal ha batejat el carrer amb el nom de Miquel 
Calderó i Masdovelles per raons òbvies: es 
tracta del personatge que va donar nom a la 
masia i un dels catalans més influents del dar-
rer quart del segle XVII i la primera dècada 
del segle XVIII, quan el Principat i el conjunt 
de la Corona d’Aragó maldaven per protegir 
les institucions d’autogovern de l’embat ab-
solutista de la casa d’Anjou. 

Abans de can Calderó
Nat a Barcelona el 1635, Miquel era fill de Do-
mènec Calderó, oriünd de Lleida, i d’Isabel 
Masdovelles, descendent de Vilafranca del 
Penedès. La seva relació amb Alella s’esta-
bleix en contraure matrimoni, la dècada de 
1650, amb la pubilla Magdalena Resplans. El 
seu pare Jeroni, mercader i ciutadà honrat 
de Barcelona, havia rebut en herència de la 
seva tieta Elisabet Oller el mas Dauder; un 
patrimoni que Resplans va ampliar amb la 
compra de dues heretats més: el mas Mates 
de Vall i l’antic mas rònec Valls, amb les terres 
respectives i altres peces de vinya i “terra 
bosquina” adquirides a pagesos de la rodalia 
entre 1602 i 1616. Així ho consigna el rector 
d’Alella, Francesc Riu, en el seu llibre de ren-

des: “Don Miquel de Calderó posseheix dos 
casas en esta Parroquia la una dita Matas de 
Vall, después Resplans, y ara Calderó Xich a 
differencia de la altre casa gran que a obrat 
que antiguament se deya Dauder, y después 
la compra de Mossen Dauder, Mossen Oller, 
y después Geroni Resplans mercader que ha 
succehit a la sua tia senyora Oller, y per ha-
ver después casat ab la senyora Magdalena 
filla de Geroni Resplans ab lo dit Don Miquel 
Calderó, ha succehit y posseheix Calderó las 
ditas heretats y casas”. 

Després d’uns anys de puixança en què 
s’incrementaren les terres, la producció i els 
censos de les finques, arribem al punt àlgid: 
l’any 1628, un inventari dels béns confegit per 
Jeroni Resplans n’estimava el valor en 10.000 
lliures. El 1655, tres anys després de la seva 
mort, la xifra havia davallat a la meitat, i en-
cara minvaria més un cop descomptades les 
dots de Magdalena i les seves germanes com 
a conseqüència dels deutes i l’administració 
clarament lesiva que en feia el seu marmes-
sor, Lluís Claresvalls.

En aquest context, l’entrada en escena de 
Calderó serà providencial per revertir la situ-
ació d’indefensió i vulnerabilitat econòmica 
de la seva esposa, que amenaçava també d’ar-
rossegar la casa a la ruïna material. Gràcies 
a les seves gestions, Calderó clourà un rere 
l’altre tots els litigis oberts per diversos cre-
ditors i familiars contra la hisenda de la seva 
muller, fins al punt no només de salvar-ne el 
patrimoni, sinó fins i tot de rellançar-lo amb 
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Miquel Calderó, l’alellenc que 
va destronar Felip V
L’Ajuntament dedica un carrer al jurista que el 1706 va declarar ‘intrusa’ la dinastia 
borbònica i va avalar la Guerra a Ultrança contra Castella i França que va donar lloc 
al ‘moment republicà’ de 1713-1714

Imatge del nou carrer, amb la masia de can Serra al fons.

La masia de can Calderó, a principis del segle 
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la plantació de noves vinyes i la reforma de la 
propietat. Entre d’altres inversions, Calderó 
va refer el mas gairebé de bell nou i, fervent 
devot com era, va edificar una capella en ho-
nor de la Mare de Déu de Núria, inaugurada 
el 1682 per fra Oleguer de Montserrat, ardiaca 
major de Tarragona i membre del consell de 
sa magestat.

Integrista catòlic
En el terreny espiritual, Calderó va professar 
sempre una gran religiositat. A escala local, el 
1703 va mitjançar en el plet entre Salvador Lle-
onart i Francesc Riu per l’obertura d’unes fi-
nestres amb vistes a l’Hort de la Rectoria. Tot 
i que d’entrada no s’hi va dedicar, a l’edat de 
13 anys fou adscrit a la clerecia, havent rebut 
la primera tonsura del bisbe d’Antioquia, fra 
Bernat de Santa Teresa. Ja d’adult, va ser du-
rant 15 anys advocat i assessor del monestir 
de Montserrat, “havent de anar desde Barna 
a dit convent moltissimas vegadas”, sense que 
consti enlloc “que per dits treballs ne suportas 
dit Dn Miquel de Caldero satisfacio alguna o 
be fou tant poca que no sen pogue fer con-
cideracio”. També va exercir 
com a advocat de la Província 
Tarraconense, consistorial del 
Sant Ofici i advocat fiscal de la 
Visita davant la Diputació del 
General i el Consell de Cent. 

Vidu d’ençà 1697, sol·licità 
l’ingrés en religió; dispensa 
que Calderó aconseguí de sa 
santedat el Papa a principis de 
1703 i que el rei Felip V ratifi-
cà el mes d’abril: “He venido 
en conceder a dn Miguel de 
Calderó regente de essa mi 
Rl Auda lizencia para pas-
sar al Estado de sazerdote 
en atencion a los motivos de 
devocion que me ha represen-
tado le obligan a tomar esta 
resolución”.1 

Cavaller i noble 
En l’esfera social, Calderó era una persona 
ben considerada; tot un prohom. Set dècades 
després del seu traspàs, Francisco de Zamora 
confegí el 1787 una llista de les personalitats 
històriques més destacades del Principat, 
en la qual hi trobem una dotzena de plomes 
il·lustres. I Calderó n’és una.2 La seva trajec-
tòria vital i professional constitueix un exem-
ple paradigmàtic de com la meritocràcia dels 
servidors públics va contribuir al seu enlaira-
ment. El 1671 assolí la dignitat de cavaller i la 
de noble, el 1685. Per a la primera distinció, 
Calderó comptà amb l’informe favorable de 
Gabriel de Llupià, governador del Principat, 
el fill del qual adquirirà el 1680 la finca de 
cal Governador d’Alella. Associat al títol hi 
havia l’atorgament de la insígnia d’armes, en 
la qual hi ha representats els calderons, el 
mas i l’ovella dels seus cognoms.

En el segon nomenament, el marquès de 
Leganés, aleshores lloctinent del Principat, 
féu constar com a mèrits “tuae fidei, ingen-

ti zelo, servitium [et] infatigabili labore” a 
favor de la Corona.3 Efectivament, Calderó 
destacà pel seu servei a l’administració vir-
regnal com a assessor de la Capitania Gene-
ral i encarregat del proveïment de l’exèrcit, 
el reclutament de tropes i la formació de so-
metents. Entre 1674 i 1690, participà “en diez 
campañas, con la frecuente ocupación de 
todo género de asistencias al Real Exército”, 
del qual en fou nomenat tresorer 1691. També 
tingué un paper important –contemporitza-
dor, segons sembla– en la repressió de la re-
volta pagesa dels Gorretes o Barretines i la 
Guerra dels Nou Anys contra França, alhora 
que contribuí a alleugerir el problema endè-
mic dels allotjaments militars al camp amb la 
construcció d’una caserna a les Drassanes.4 

Regent de l’Audiència
Durant anys, Calderó va compatibilitzar 
aquestes tasques amb la seva condició de 
regent de la Reial Audiència. També anome-
nada Reial Cancelleria o Reial Senat, aquesta 
institució era el màxim òrgan col·legiat de 
l’administració de justícia a Catalunya: un au-
tèntic tribunal suprem, ja que cap causa civil 
ni criminal no podia ser jutjada fora del país, 
per la qual cosa els seus pronunciaments eren 
inapel·lables i tenien la mateixa força que un 
decret del rei. Com a jurisconsult de renom 
i catedràtic de dret civil a la Universitat de 
Barcelona, Calderó hi ingressà el 1670 com 
a oïdor i posteriorment en fou jutge de cort, 
advocat fiscal patrimonial, regent de la Reial 
Tresoreria, membre del Reial Consell, i, final-
ment, regent des del 1691 fins a la seva abolició 
el 1714 en virtut del Decret de Nova Planta.

Per a Miquel Àngel Martínez, cap dels re-
gents no va tenir “una trayectoria tan dilata-
da y variada”. Bona part de la seva doctrina 
es troba recopilada en tres volums –Sacri 
regii criminalis concilii Cathaloniae deci-
siones– publicats els anys 1686, 1687 i 1701 
per la Generalitat. Calderó forma part dels 
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Blasó nobiliari del llinatge Caderó 
Masdovelles.

Reedició de l’obra completa de Miquel Calderó publicada a la impremta Belleoniana de Vènecia, l’any 1724.
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Fervorós cristià i devot de la Mare de Déu de 
Núria, Calderó sol·licità indulgències per als 
fidels que visitessin la seva capella i les acon-
seguí sempre: de l’arquebisbe de Tarragona, 
del bisbe de Barcelona i fins dels papes de 
Roma Innocenci XI i Climent XI.
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anomenats autors decisionistes pel fet que 
foren lletrats que sistematitzaren i veieren 
publicades les seves conclusions i sentències, 
a mode de jurisprudència. És l’anomenada 
“doctrina dels doctors”. Com ha observat 
Xavier Gil, tots ells “van constituir un grup 
singularment influent en la vida política del 
Principat”.5  Segons Joan Lluís Palos i Ra-
mon Ragués, des de “la fi de 1630 els lletrats 
constituïren la corporació professional més 
influent del país”; un cos que “aspirava a 
moure els fils del poder” des d’una “convicció 
sincerament assumida” que l’acció política 
restava subordinada a la llei i la tradició, de 
les quals ells n’eren els intèrprets.6 En el cas 
de Calderó, els seus llibres apleguen un total 
de 157 causes o processos, que posteriorment 
foren editats també a l’estranger.

Tres generacions i una causa
La nissaga dels Calderó exemplifica el com-
promís polític d’una part de la classe dirigent 
i dels anomenats gaudins (juristes, metges 
i negociants) amb la causa austriacista, a 
risc de perdre-ho tot: el prestigi, la hisenda 
i la vida.7 Fins a tres generacions es veieren 
implicades en el conflicte i prengueren part 
activa en ell. Avi, pare i nét assistiren a les 
Corts de 1701 com a membres del braç militar. 
Francesc de Calderó i Resplans estigué pre-
sent a les Corts de 1705, i Miquel de Calderó i 
Vidal participà en la Junta de Braços de 1713. 

El vell Calderó fou un dels artífexs de la 
formació i organització del partit austriacista 
i encapçalà la facció dels jutges de l’Audièn-
cia partidària de l’arxiduc. Des de primera 
hora intrigà per guanyar-se el favor del darrer 
virrei de Carles II en el plet dinàstic entre 
les cases d’Anjou i d’Habsburg. Tot just co-
neguda la mort del sobirà, el novembre de 
1700, Calderó i altres “sujetos de la mayor 
representación y crédito del país” van temp-
tejar quina determinació prendria el príncep 

Jordi de Darmstatd i van oferir-li el suport 
de la Diputació, el Consell de Cent i el braç 
militar.8 La conxorxa no progressà i les Corts 
de Barcelona de 1701-1702 van aclamar Felip 
V com a monarca.

El Tribunal de Contrafaccions
El Borbó es va estrenar amb bon peu després 
d’atendre algunes reivindicacions sempiternes 
i de restablir el Tribunal de Contrafaccions. Es 
tractava d’una mena de tribunal constitucio-
nal exclusiu de Catalunya, llargament recla-
mat: un òrgan judicial paritari format per sis 
membres –el regent i dos jutges de l’Audiència 
en representació del rei, i els presidents del 
braços eclesiàstic, militar i reial en nom de 
les Corts– per dirimir els conflictes de compe-
tències, limitar el poder plenipotenciari del rei 
i garantir la legalitat paccionada. A Calderó, 
que n’era un dels impulsors, li pertocava pre-
sidir-lo i posar-lo en execució a requeriment 
dels comuns; com va passar quan Felip V va 
ordenar l’embargament dels béns i l’expulsió 
dels súbdits anglesos i holandesos residents al 
país, i l’excònsol Arnold Jäger va sol·licitar-ne 
l’empara per evitar-ho. A tenor de la seva ac-
tuació dilatòria, sovint escudant-se en el seu 
delicat estat de salut, l’afer degué sotmetre 
Calderó a un gran desgast, oimés si tenim en 
compte que segurament es coneixien: Jäger 
era veí de Teià, i tots dos tenien família polí-
tica en comú.

L’exclusió dels Borbons
Ben aviat, la “despotiquesa” envers les insti-
tucions i constitucions del país amb què ac-
tuava el nou monarca –i més que ell, els seus 
ministres– determinà catalans, aragonesos 
i valencians a proclamar rei l’arxiduc Carles 
l’any 1705 i a entrar immediatament en guerra 
contra els exèrcits de Castella i França, al cos-
tat de la Quàdruple Aliança formada per l’Im-
peri austríac, Anglaterra, Portugal i Holanda. 

D’acord amb la legalitat estroncada el 1714, 
la monarquia actual és “intrusa” i “il·legítima” 
a Catalunya, ja que les Corts catalanes de 1705-
1706 van aprovar una constitució que l’excloïa 
perpètuament del comtat de Barcelona. El ra-
onament era el següent: el sistema legislatiu 
catalano-aragonès establia que un rei sen-
se descendència directa no podia designar 
successor. “Lo domini en Aragó i Catalunya 
no és feudal, ni dependent d’altre que de la 
successió” i “lo judici de la successió dúbia, 
o nova elecció si es necessitava, és privati-
vament del poble libre [...] segons sa llei”. En 
puritat, doncs, a la mort de Carles II sense 
descendència l’any 1700, calia haver adoptat 
una solució de consens entre els diversos reg-
nes i territoris de la Corona, com es féu l’any 
1412 a Casp. En estricta observança legal, els 
compromissaris d’Aragó, Catalunya i València 
haurien d’haver cridat a Corts i triar entre els 
dos candidats. En lloc d’això, i gràcies a la 

falsificació del testament del difunt Carles II, 
accedí al tron el pretendent borbònic. 

Per a alguns, l’exclusió explícita era sobre-
ra i arriscada per raons diverses, però plana-
va, per damunt de tot, la por a l’absolutisme: 
“Aunque el amor era el mayor a su persona 
[referint-se a Carles III], no era del todo ciego 
porque preveían a los peligros y contingen-
cias que se exponían”. “Entonces fue cuando 
–segons el cronista Francesc Castellví-, para 
más persuadirlos, hicieron entender a las 
cortes que el rey había confirmado la for-
mación de la ley a don Miguel Calderó y al 
Dr. Francisco Solanes, entrambos sujetos de 
gran literatura y de entera satisfacción de 
los catalanes”.9 

Com a agraïment al seu suport, el juny de 
1706 Carles III nomenà Calderó primer inquisi-
dor de Catalunya i regent honorari del Suprem 
Consell d’Aragó per tal que l’assessorés “para 
poder con conocimiento de todo mandar lo 
que más se proporcione a mi servicio y bien 
de la patria”.10 

La Guerra a Ultrança
La tardor de 1712, l’arxiduc va salpar de Bar-
celona amb destinació a Viena per ser coronat 
emperador. La primavera de 1713 ho feu també 
l’emperadriu, que havia actuat com a governa-
dora del Principat des de la marxa del seu ma-
rit. Ben clarament, els catalans havien quedat 
abandonats a la seva sort, sobretot després 
que a l’abril els aliats van arranjar per separat 
la pau a Utrecht a canvi d’importants conces-
sions territorials i econòmiques, i a finals de 
juny van acordar d’amagatotis l’evacuació de 
tropes del país.

En aquesta tessitura, les institucions ca-
talanes o bé pactaven els termes de la capi-
tulació, o bé seguien resistint en solitari amb 
l’esperança que un eventual retorn dels libe-
rals al parlament de Westminster obligués la 
Gran Bretanya a observar l’estipulat al pacte 
de Gènova: la defensa del sistema polític dels 
catalans, fins i tot en cas de derrota. Vet aquí 
l’origen de dues expressions que van fer for-
tuna: la traïció anglesa i el cas dels catalans. 

Entre el 30 de juny i el 9 de juliol van tenir 
lloc, al cap i casal, nombrosos debats i votaci-
ons en què va destacar l’abrandat discurs que 
va pronunciar Josep Bosch i Talavera el dia 
5.11 Doctor en drets i ciutadà honrat de Barce-
lona, Bosch tenia casa a Alella –l’actual can 
Cumellas, a la Coma Clara– i era un dels re-
presentants de l’ala intransigent del braç reial. 

Després d’una aferrissada deliberació, la 
Junta General de Braços del dia 9 va declarar 
la Guerra a Ultrança a les Dues Corones. La 
decisió seria transcendental, raó per la qual 
se sotmeté secretament i amb caràcter previ 
a examen i aprovació de sengles juntes de te-
òlegs i de lletrats. La primera analitzà si eren 
justos o no els motius per emprendre la guerra. 
La segona, en canvi, es pronuncià sobre la legi-
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Retrat a l’oli de Miquel Calderó, vestit amb 
gramalla.
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timitat dels braços i el grau de discrecionalitat 
dels diputats per complir la resolució. Aquesta 
darrera junta, la qual estava encapçalada per 
“el sabio don Miguel de Calderó [...] cuyos 
escritos hacen de él el más verdadero enco-
mio”, resolgué unànimement el dia 7 que “no 
les quedaba más acción ni poder que obede-
cer”.12   Viurem lliures o morirem, aquesta va 
ser la determinació. 
Un cop closa la Guerra de Successió a escala 
continental, amb aquella decisió –unilateral, 
en diríem avui– s’encetava la que els seus con-
temporanis van anomenar la guerra particu-
lar de Catalunya o, directament, la Guerra 
dels Catalans: 13 mesos de lluita sense treva 
que van acabar amb les capitulacions de Bar-
celona, l’Onze de Setembre, i de Cardona, el 
18 de setembre de 1714. Durant aquell temps, 
Catalunya va viure de facto com una repúbli-
ca. Joaquim Albareda ho defineix conceptu-
alment com un republicanisme monàrquic 
més enllà de la fidelitat a un rei absent en el 
qual la pedra angular del sistema legal eren 
les constitucions.13  

Vet aquí perquè Calderó, que de lleis en 
sabia un niu, era políticament austriacista: el 
retorn de la cort reial a Barcelona per primer 
cop en dos-cents anys n’incrementava la funció 
com a centre administratiu, amb l’Audiència al 
capdavant, i la convocatòria de Corts –dues 
de consecutives després de les inconcluses de 
1599– actualitzava el corpus legal del país i 
garantia la preeminència social dels seus ju-
ristes a l’hora d’interpretar-lo, car per exercir 
la professió calia ser “de nació catalana”.

Mort i repressió
Amb aquests antecedents, un cop acabada la 
guerra fou destituït dels seus càrrecs i despos-
seït dels seus béns i distincions nobiliàries. 
Dos anys després moria a Alella havent fet gala 
d’una mala salut de ferro, a l’edat de 81 anys. 
Per desig exprés testamentari, el seu cos rebé 

sepultura al claustre del monestir de Montale-
gre, a Tiana, el 9 de setembre de 1716.

Ocupades per filipistes les seves cases a la 
ciutat, la família fixà la residència a Alella per 
poder-la salvar del Reial Segrest. Com passa 
ara, les autoritats acusaren els dirigents aus-
triacistes de “sediciosos, obstinados y cau-
dillos de la rebelión”14 i confegiren una Lista 
de sugetos que mas se demostraron en las 
conmociones de Cataluña en la qual figurava 
el nét Miquel Calderó i Vidal com a capità de 
la milícia urbana de la Coronela.15 Tot plegat 
motivà la confiscació de les seves propietats i 
rendes a Alella des de l’1 de novembre de 1713 
fins a la signatura de la Pau de Viena de 1725. 
Com feren Salvador Lleonart o Josep Anton 
Mata a les Quatre Torres, durant aquests anys 
també ells van rellogar la seva pròpia casa pa-
gant al Fisc Reial una quantitat equivalent al 
rendiment estimat pels confiscadors, que el 
1722 ascendia a 1.550 lliures anuals.16 “Com que 
necessitava diners”, el 1718 el nét va vendre “la 

biblioteca dels seu avi, conservada a la casa 
de la plaça de Sant Jaume i formada per 3.538 
volums”; un autèntic tresor i una prova més de 
l’ascendent intel·lectual de la seva figura.17 

Per saber-ne més:
ALBALADEJO BLANCO, Jordi; ASENSIO 
FERRER, Àlex. Alella 1714, una visió 
social, econòmica i política. Alella, 2014.
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Àpoca o rebut emès el 1728 per l’apotecari de Montalegre del cobrament de 67 lliures, 8 sous 
i 6 diners de part de Miquel Calderó “per les medecines que de añs atras avia preses [...] fins 
lo dia que morí a 10 de 7bre 1716”. 
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