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INTRODUCCIÓ  

 

 

Aquest estudi vol treure de l’oblit, desvelar, la figura de Joan Maria d’Oliveres i 

d’Estanyol (1797-1879),
1
 Marquès de la Quadra i Baró de Guia Reial. Un personatge al 

qual li han estat dedicats un carrer a la ciutat de Barcelona i una plaça al poble de Sant 

Julià de Vilatorta. Fins a l’inici d’aquest encàrrec era ben poc el que es coneixia d’ell, 

algunes notícies esparses en llibres, revistes i llocs web, i poc més. Només l’esmentada 

toponímia urbana en record seu feia intuir que es tractava d’una persona de fama en la 

Catalunya del segle XIX. 

La seva mort sense descendència i l’estroncament del llinatge, juntament amb el pas 

inexorable dels anys, havia fet caure una llosa de silenci sobre la seva memòria des de 

feia molt de temps. Aquesta circumstància s’explica en bona part també perquè, com era 

corrent en la seva època (i encara avui en determinats àmbits socials), el tractament que 

rebia Joan Maria d’Oliveres com a posseïdor d’un títol nobiliari n’obviava nom i 

cognoms: era el «Marquès de la Quadra» i tothom sabia qui era, no calia cap altre 

identificador personal. Precisament d’aquesta manera s’hi refereix el nomenclàtor urbà, 

la qual cosa havia propiciat oblidar els seus noms de pila i de família alhora que es 

confonia la persona (el titular) amb el títol. La nostra investigació ha pretès reconstruir 

la seva trajectòria vital  al mateix temps que desfèiem aquest equívoc i malentès. 

L’encàrrec que vam  rebre de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta tenia per objectiu 

recollir dades sobre: 

–La seva biografia i el context de la seva època, i en concret cercar notícies sobre la 

seva tasca filantròpica. 

–L’origen dels seus títols nobiliaris i de les seves propietats i fortuna. Saber qui eren els 

seus antecessors. 

–El seu vincle amb Sant Julià de Vilatorta (si coneixia el poble, la seva relació amb els 

Dalmases-Fontcoberta, amos de Cànoves) i les raons de la donatiu per construir les 

escoles. L’opinió de la gent del poble sobre el Marquès i el seu donatiu. 

–Els noms que ha rebut l’actual plaça del Marquès de la Quadra. Quan i perquè es va 

decidir posar aquest nom a la plaça.  

–Imatges gràfiques del Marquès (fotos, dibuixos). 

 

                                                           
1
 També conegut com Joan Maria d’Oliveres de Carbonell i d’Estanyol i amb altres variants (vegeu annex 

gràfic, fig. 11). 
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L’informe que ara podreu llegir vol donar resposta a totes aquestes qüestions, o a la 

major part d’elles. La voluntat ha estat presentar el personatge en tota la seva 

complexitat, tenint present els temps convulsos que li va tocar viure: ell va veure 

l’arribada de les tropes napoleòniques en la seva infantesa, tres guerres civils d’isabelins 

contra carlins, la crema dels convents de 1835, la desamortització, el destronament 

d’Isabel II, la instauració de la Primera República..., tot això enmig del part d’una nova 

societat capitalista, on l’antiga noblesa i els hisendats maldaven per encaixar-hi, no 

sense dificultats. Un període en què els problemes socials s’aguditzaven i n’apareixien 

de nous, mentre la societat tradicional de l’Antic Règim s’esvaïa definitivament. 

 

Metodologia 

Davant la manca d’investigacions i publicacions prèvies sobre el Marquès de la Quadra, 

ha calgut recórrer prioritàriament a la recerca de documentació inèdita en els següents 

arxius i biblioteques: 

Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta 

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) 

Arxiu Municipal de Vic (Vic) 

Arxiu Comarcal d’Osona (Vic) 

Registre de la Propietat núm. 1 (Vic) 

Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès) 

Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) 

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona) 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Barcelona) 

Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 

Arxiu Diocesà de Barcelona (Barcelona) 

Archivo Histórico Nacional (Madrid) 

 

En paral·lel s’ha fet una aplega bibliogràfica i també una cerca a Internet (vegeu 

l’apartat de la bibliografia). De l’encreuament de les dades provinents d’aquestes tres 

fonts i la seva valoració, n’ha sortit el present informe. Es tracta de desenes i desenes de 

noves referències fins ara desconegudes. 
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ELS ASCENDENTS FAMILIARS. L’ORIGEN DELS TÍTOLS 

 

 

Els dos títols nobiliaris de què gaudia Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol li pervenien 

per ser fill primogènit de Josep Maria d’Oliveres i de Ros. Aquest noble va heretar-los 

del seu pare, Josep d’Oliveres i de Carbonell, que els havia rebut de la seu oncle, Lluís 

de Carbonell i de Ferràs, primer Baró de Guia Reial i Marquès de la Quadra. 

 

Els Carbonell  

Els Carbonell foren una nissaga de militars, més tard recompensats amb privilegis de 

noblesa. Originaris de Serinyà i Roses,
2
 s’establiren a la ciutat de Barcelona, a la 

parròquia de Sant Miquel. Josep de Carbonell i Solier, natural de Roses, va ser un 

destacat partidari del pretendent Borbó durant la guerra de Successió. El 1705 abandonà 

casa seva i s’afegí a l’exèrcit de Felip V. Comandant de fusellers, va participar en la 

defensa de la ciutadella de Roses i en el setge de Barcelona de 1714. Va fer de guia del 

mateix monarca quan aquest es traslladà a Perpinyà després del fallit intent d’ocupar 

Barcelona el 1706  (d’aquí en derivarà més endavant el títol de «Baró de Guia Reial»). 

El 1708 va ser un dels signants, juntament amb altres filipistes catalans,  del document 

redactat a la vila de Peralada que preconitzava el retorn de Catalunya a l’obediència a 

Felip V.
3
 En acabar la guerra va participar en diversos fets militars (Peníscola, Jaca). El 

1715 va ser  nomenat capità del port de Barcelona (en va ser 21 anys seguits) i també 

encarregat de la formació dels batallons d’infanteria coneguts com a «fusellers de 

muntanya».  El 1719 va ser ascendit a coronel d’infanteria. Morí el 1736. 

L’hereu de Josep de Carbonell i la seva esposa Mariana de Ferràs (natural de Castelló 

de Farfanya, la Noguera), Lluís de Carbonell i de Ferràs, nascut a Morellàs (Vallespir), 

va començar a servir de molt jove a l’exèrcit reial, on va ingressar com a cadet. Va 

formar part  de diversos regiments fins  assolir el grau de tinent coronel de dragons.  El 

1737, després de la mort del seu pare, se li va assignar el mateix càrrec de capità del 

port de Barcelona. També va ser-ne guardià. Va ingressar com a cavaller de l’orde de 

Santiago el 1754. Casà amb Margarida de Perpinyà, morta el 1760. Cap dels fills 

d’aquest matrimoni va sobreviure al seu pare. L’hereu, Josep de Carbonell i de 

Perpinyà, va morir el 1777.  Lluís de Carbonell va contraure nou matrimoni el 1762, 

amb Nicolaua de Pereda i Boulet, natural de Madrid i amb la qual va tenir tres fills. 

Només va sobreviure Maria Joaquima, casada amb Ramon de Borràs, a la qual el seu 

pare va passar el títol de Baró de Guia Reial el 1789, bé que Maria Joaquima va morir el 

1790 i el títol va revertir de nou al pare. Vidu altre cop, el 1775 Lluís de Carbonell 

                                                           
2
 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Caballeros_Santiago, expedient 1532. 

3
 GIFRE, 2014, pàg. 29. 
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encara va esposar  Ramona de Villalonga i Tamarit, natural de Mataró, morta el 1803.
4
 

Era cunyat del brigadier d’origen basc José Gómez de la Torre Jaraveita, corregidor 

interí de Barcelona (1767-1779) i corregidor de Lleida (1780). Carbonell va ser 

nomenat regidor supernumenari de l’Ajuntament de Barcelona el 1755, regidor de 

número el 1757 i finalment regidor degà el 1773, càrrec que va ocupar fins el 1789.
5
  

Morí el 1795, potser amb més de noranta anys.
6
    

El rei Ferran VI va voler premiar la fidelitat i els mèrits amb què els Carbonell havien 

servit la dinastia borbònica i va crear a favor de Lluís de Carbonell i de Ferràs, 

mitjançant sengles reials despatxos, el 12 de desembre de 1752, el títol de Baró de Guia 

Reial; i  el 31 de març de 1757, el títol de Marquès de la Quadra, en referència a la 

quadra
7
 o terme de Sant Agustí de Lluçanès, on els Carbonell tenien béns i drets.

8
    

 

Els Oliveres 

Els Oliveres són originaris del petit poble de Pontós, a l’Alt Empordà. El mas Oliveres 

de Pontós, la casa pairal, era encara propietat de Joan Maria d’Oliveres en el moment de 

la seva mort (1879). Fins a la Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486 el mas Oliveres 

va ser un mas servil i els seus habitants, homes i dones de remença.
9
 La nissaga va 

protagonitzar en els segles següents, però, un fulgurant ascens social que els va 

convertir, finalment, en membres de la noblesa titulada. En un moment que 

desconeixem la família es traslladà a viure a la ciutat de Girona. Probablement durant el 

segle XVII. Aleshores els hereus de la nissaga ja tenen la consideració de «ciutadans 

honrats de Barcelona» i finalment obtenen la dignitat de cavallers (1692) (el segon grau 

entre la noblesa catalana). A Girona viuen en una casa al carrer de l’Albareda, propietat 

seva (al solar on actualment hi ha l’església del Sagrat Cor). Durant la Guerra de 

Successió són partidaris de Felip V. Josep d’Oliveres i de Batlle fuig a França el 1705 i 

la família és perseguida. Retorna a Catalunya formant part de l’exèrcit del duc de 

Noailles i participa en el setge de Barcelona de 1714. El 1718 és nomenat regidor quart 

del primer Ajuntament borbònic de Girona. El seu fill, Francesc d’Oliveres i de Prats, 
                                                           
4
 Arxiu de la Corona d’Aragó, OR, Hisenda, vol. 2725 (llibre d’òbits de l’església del convent de la 

Mercè); Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Casamiento_Santiago, apèndixs 379 i 523; 

BONET, 2001, pàg. 284; CREIXELL, 2005, vol. I, pàg. 344. Es dona el cas que Ramona de Tamarit era 

religiosa professa del monestir de Santa Maria de Jonqueres (Barcelona). 
5
 CERRO; MOLAS, 2003, pàg.  30 i 50-51. Al barri de la Barceloneta, el carrer i el passatge de Carbonell el 

recorden. Vegeu PORTAVELLA, 2010, pàg. 98-99. 

6
 Vicente de Cadenas (1979,  pàg. 122)  recull que havia nascut  a Morellàs el 1699.  

7
 En el sentit que es donava a aquest paraula fins al segle XIX, de petit terme local autònom. 

8
 Altres referències sobre els Carbonell: Archivo Histórico Nacional, Consejos, Llibre 2371, folis 214- 

217; Consejos, lligall 11754, A.1757, expedient 7; Consejos, Llibre 2373, foli 191; Consejos, lligall 

19997, A. 1789, expedient 10; Consejos,  lligall 8980, A.1830, expedient 1739. Biblioteca de Catalunya, 

Relación de méritos y servicios de el coronel de infantería española  D. Joseph de Carbonell y de el 

teniente coronel de dragones D. Luis de Carbonell, [Barcelona] 1769; GARCÍA CARRAFFA, 1955, pàg. 72-

80; CADENAS, 1979, pàg. 122-123; ESTEVA; FIGUEROLA, 1980; FLUVIÀ, 1998, pàg. 45 i 71; MORALES, 

2013, pàg. 117-118. Lluís de Carbonell era senyor delmador de la quadra de Sant Agustí de Lluçanès 

(vegeu annex gràfic, fig. 3) per compra feta el 1754 (PLADEVALL, 1968, pàg. 72). 
9
 HOMS, 2004, pàg. 245. 
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capità de granaders del regiment d’infanteria de Guadalajara, és nomenat regidor de 

l’Ajuntament de Girona el 1735 a la mort del seu pare i poc després passà a ser-ne 

regidor degà (1736-1751). Francesc d’Oliveres era casat amb Teresa de Carbonell i de 

Ferràs, germana de Lluís de Carbonell.  El fill comú de Francesc i Teresa, Josep 

d’Oliveres i de Carbonell, serà també regidor de l’Ajuntament de Girona (1762). És 

molt singular, per la raresa entre persones d’origen català,  la seva rellevant carrera en 

l’administració territorial borbònica com a corregidor, primer a Càceres (1779), per 

passar a Salamanca (1786) i finalment a Alcalá la Real (1788-1794).  El 1794 és 

nomenat agutzil major de la Reial Audiència de Barcelona.
10

 En morir el seu oncle Lluís 

de Carbonell el 1795, hereta els seus títols, però mor molt poc després i aquests passen 

al fill hereu d’ell i de la seva esposa Narcisa de Ros i de Vilaplana, Josep Maria 

d’Oliveres de Carbonell i de Ros. Aquest s’amullerà el 1796 amb Maria Manuela 

d’Estanyol i de Sellés i es traslladà a viure a Vic, a casa de la seva esposa i del seu 

sogre.
11

  

 

Els Estanyol 

Maria Manuela d’Estanyol i de Sellés, mare de Joan Maria d’Oliveres, quart i darrer 

Marquès de la Quadra, era filla del ciutadà honrat Anton Marià d’Estanyol i de Saleta
12

 i 

de Maria Lluïsa de Sellés i de Zenon. Àvia d’Anton Marià d’Estanyol era Maria 

d’Oliveres i de Batlle (germana de Josep d’Oliveres, regidor de l’Ajuntament de 

Girona). És a dir, que els pares de Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol estaven 

emparentats entre ells, com era ben comú entre els llinatges nobiliaris.  Els Estanyol 

eren una família d’origen pagès, propietaris del mas Estanyol de la parròquia de Sant 

Martí del Brull (Osona),
13

 que van conèixer un procés d’enriquiment i d’ascens social 

que els va permetre deixar enrere la seva primitiva condició social. Al final del segle 

XVII ja gaudien de la consideració de ciutadans honrats de Barcelona. El 1696 era 

propietari del mas Estanyol del Brull «el magnífic Martí Estanyol, ciutadà honrat de 

                                                           
10

 ÁLVAREZ, 2012, pàg. 182, 206-208, 218 i 255. Altres referències sobre els Oliveres: Arxiu de la Corona 

d’Aragó, OR, Hisenda, vol. 2725 (llibre d’òbits de l’església del convent de la Mercè); Arxiu Nacional de 

Catalunya, 1-552-T-580; Archivo Histórico Nacional, Consejos, Llibre 2374, foli 19v; MORALES, 2005; 

TORRAS, 2011. 
11

 Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, Arxiu Notarial de Vic, vol. 1437, folis 203-205v (capítols 

matrimonials de Josep Maria d’Oliveres i Maria Manuela d’Estanyol, 3 d’agost de 1796). Es tracta del 

casal de tres cossos que s’aixeca a la finca número 21 de la plaça Major (conegut com can Junyent) 

(vegeu annex gràfic, fig. 1). El 1946 aquesta finca tenia assignat el número 26, el mateix número amb el 

que és assenyalada la casa del Marquès de la Quadra a la plaça Major de Vic en l’inventari dels seus béns 

fet després de la seva mort (1879). Can Junyent, doncs, es correspon a l’antiga casa Estanyol o del 

Marquès de la Quadra. Vegeu GAUSA, 1946; i Registre de la Propietat de Vic núm. 1, vol. 63, llibre 7 de 

Vic, finca núm. 261, folis 131-137.   

12
 En els capítols matrimonials de la seva filla amb el Marquès de la Quadra apareix citat com a “Anton 

Mariano Estanyol de Miquel y de Saleta-Morgadès”. 
13

 Com en el cas de mas Oliveres, també es tractava d’un antic mas remença.  Vegeu HOMS, 2004, p. 278-

279. 
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Barcelona, domiciliat a la ciutat de Vic».
14

 Entre el 1769 i el 1788 un membre d’aquesta 

família, Josep Antoni Estanyol i Cànoves, va ser regidor de l’Ajuntament de Vic 

(regidor degà entre 1769 i 1771).
15

 Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol heretà de la seva 

mare precisament el mas Estanyol, entre altres béns. 

  

                                                           
14

 Arxiu Nacional de Catalunya, 1-552-T-580; PLADEVALL, 1998, pàg. 200-201 i 208. 
15

 Arxiu Municipal de Vic, Acords 41 (1767-1772), 42 (1773-1780) i 43 (1781-1789). 
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CRONOLOGIA DE LA SEVA VIDA 

 

 

1797 (o 1798)
16

  Neix a Vic, a la casa Estanyol (plaça Major núm. 21). Fill primogènit 

de  Josep Maria d’Oliveres de Carbonell i de Ros, Marquès de la Quadra i Baró de Guia 

Reial, amb domicili a les ciutats de Vic i Girona, i de Maria Manuela d’Estanyol i de 

Sellés. 

Germans seus van ser Narcís Maria, Maria Joaquima i Maria Lluïsa, cap dels quals el va 

sobreviure ni va tenir descendència. La família viu en una casa de planta baixa i tres 

pisos que dona per davant a la plaça Major i per darrere a la rambla del Carme. 

Conviuen amb la família dos o tres criats i criades.
17

 

Joan Maria d’Oliveres viu a Vic fins el 1830. Passa temporades o períodes a Girona, on 

la família disposa d’una casa al carrer de l’Albareda (probablement el 1824; segur el 

1828).  

1827  Mor a Vic el seu pare, Josep Maria d’Oliveres. Es fa enterrar a l’església de la 

Pietat. Joan Maria d’Oliveres, nomenat hereu universal en el testament patern (1821), 

hereta els títols i la majoria de béns i propietats del seu progenitor.
18

  

1828  Viu part de l’any a la ciutat de Girona. Paga els drets reials i el rei Ferran VII li 

reconeix els títols que ha heretat de Marquès de la Quadra i de Baró de Guia Reial.
19

  

Abril de 1828  És nomenat  regidor degà de l’Ajuntament de Vic. En serà fins el 

setembre de 1829. Durant aquest període, en qualitat de regidor, és administrador de 

l’Escola de Jesús (una escola de primària)
20

 i de l’Hospital de la Santa Creu i també 

comissionat per a teatres. 

En aquesta època escriu nombroses cartes al seu amic gironí Narcís Maria de Burguès 

(1792-1836). En una li comenta que no tenia cap interès en ser nomenat regidor degà i 

que quan l’Audiència, per disposició del general Juan Antonio Monet,  el va nomenar 

per aquest càrrec es va posar «hecho una furia».
21

 

                                                           
16

 Els llibres sacramentals de baptismes de la ciutat de Vic van ser destruïts el 1936. La data de naixement 

de 1797 és la que s’ha fixat convencionalment. En fer-se públic el seu testament es fa constar que en 

morir tenia 82 anys. Però no descartem que hagués nascut el 1798, a partir de la  notícia que donen El 

Correo Catalán i La Veu de Montserrat arran de la seva mort, que diu que fou a l’edat de 81 anys.  
17

 Arxiu Municipal de Vic, censos o padrons de la ciutat de Vic de 1824 i 1831. 
18

 Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu Notarial de Vic, vol. 1326, entre els folis 125 i 126. 
19

 Arxiu Municipal de Vic, Privilegios de particulares, Libro 1º, folis 337-338. 
20

 El nom complet era escola de Jesús i Maria. FIGUEROLA, 1988, pàg. 21. 
21

 Arxiu Municipal de Vic, Acuerdos de 1825 a 1829, Libro 48, foli 337; JUNYENT, 1969, pàg. 102; 

PELAYO, 2013, carta número 148. 
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1829  És nomenat per l’Armada Espanyola «fiscal celador de montes y plantíos» dels 

termes de Vic, Sant Martí del Brull i Sant Cristòfol de la Castanya.
22

  

1829  Mor a Vic la seva mare, Maria Manuela d’Estanyol i de Sellés. Joan Maria 

d’Oliveres, nomenat hereu universal en el seu testament (1822), n’hereta la major part 

dels béns i propietats (casa a la plaça Major, mas Estanyol...). 

Maria Manuela es fa enterrar a l’església de la Pietat i, en cas que no es concedís permís 

per enterrar en esglésies de Vic, mana que el seu cos sigui enterrat al vas o tomba del 

mas Estanyol a l’església parroquial del Brull.
23

 

De febrer a maig de 1830  Fa estada a Barcelona. Assisteix a l’òpera. Durant tota la 

seva vida en serà una gran aficionat. És considerat un dels grans liceistes o «liceistes de 

nota» del segle XIX.
24

 

Maig de 1830  Es trasllada a Madrid, acompanyat del seu germà Narcís Maria.
25

 Es 

presenta davant el jurista gironí Andreu Oller, magistrat o alcalde degà de la Sala 1ª de 

la Reial Casa y Corte, polític liberal moderat, que havia estat diputat en les Corts 

Ordinàries de 1813-1814. Andreu Oller era amic de la família Oliveres des de feia molts 

anys.
26

 

Estableix relació amb cercles de la cort.  

10 d’octubre de 1830  Rep una carta del rei Ferran VII, amb signatura manuscrita del 

monarca, en què li fa saber el naixement d’una filla seva i de la reina Maria Cristina, la 

infanta Isabel, futura reina Isabel II.
27

 El rei se li adreça amb el tractament de «primo», 

que només es donava a l’alta noblesa o a la més propera al monarca (vegeu annex 

gràfic, fig. 7).  

31 de desembre de 1832  És present, juntament amb altres personatges de la cort, en la 

declaració en què el rei Ferran VII anul·la la derogació de la llei de successió directa a 

la Corona.
28

   

                                                           
22

 Arxiu Municipal de Vic, Privilegios de particulares, Libro 1º, folis 340-341. 

23
 Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu Notarial de Vic, vol. 1328, entre els folis 28 i 29. 

24
 PELAYO, 2013, cartes números 180-185; BERTRAN, 1931, pàg. 126-127. 

25 Havia nascut a Vic el 1799. El 1831 consta com a «abogado de los Reales Consejos». Va estudiar al 

Seminari Conciliar de Vic, a la Universitat Literària d’Osca i a la Reial i Pontifícia Universitat de 

Cervera, on va obtenir el grau de doctor en lleis (Archivo Histórico Nacional, Consejos, lligall 13374, 

expedient 35). Segons consta en un informe «don Narciso María de Oliveras y de Estañol ha sido siempre 

y es sugeto de buena vida y costumbres, amante del Rey nuestro Señor y opuesto á las ideas 

revolucionarias; habiendo observado irreprensible conducta tanto en lo religioso como en lo político». 

26
 RAMISA, 2012; PELAYO, 2013, carta número 187. 

27
 Arxiu Nacional de Catalunya, 1-552-T-628.  

28
 Historia de España escrita por el padre Juan de Mariana; con la continuación de Miniada y demás 

autores hasta el año de 1808; aumentada con todos los sucesos que comprenden la historia de su 

levantamiento, guerra y revolución escrita por el conde de Toreno y las de los demás escritores de 
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1833  Continua residint a Madrid.
29

 

1840  Fa un viatge a Roma, on acompanya Joaquim Maria Desvalls i de Sarriera, 

Marquès d’Alfarràs.
30

 Probablement és rebut en audiència pel papa Gregori XVI, 

juntament amb Desvalls.
31

    

Gener de 1846  Consta que resideix a París.
32

 

1846  Esdevé cavaller d’hàbit de l’orde de Sant Joan de Jerusalem. La reina Isabel II li 

autoritza l’ús de la creu i l’uniforme de l’orde.
33

 Pels mateixos anys se li devia atorgar la 

creu de cavaller supernumerari del Reial Orde Espanyol de Carles III.  

Desembre de 1846   Es presenta a les eleccions generals al Congrés de Diputats pel 

districte electoral de Vic. No surt elegit.
34

 
 

En una data que desconeixem, retorna a Catalunya i s’estableix a Barcelona, a la 

rambla de Santa Mònica.  

Vers el 1850  Consta com a desè major contribuent entre els propietaris de la comarca 

d’Osona que paguen contribució rústica.
35

  

1850  Es torna presentar com a candidat del Partit Moderat (oficialista) al Congrés de 

Diputats pel districte electoral de Vic. Perd les eleccions davant el seu rival, el general 

Joan Prim. 

El corresponsal del diari El Clamor Público (edició del 7 de setembre de 1850) diu del 

Marquès de la Quadra, que acabava de perdre les eleccions, el següent: «Es muy 

honrado, de talento, con mucha propiedad en este país e independiente del gobierno y, 

aunque es tenido por monárquico puro, no se ha sabido que nunca haya tomado parte en 

los trabajos de ese partido.»
36

 

En una carta que escriu al metge vigatà Dr. Joaquim Salarich després de les eleccions li 

fa la següent confessió: «El no haber sido yo elegido para diputado a Cortes ha sido 

para mi agradable y ventajoso en muchos sentidos. Sin embargo, si me hubiesen elegido 

no podía dejar de acceptar dicho cargo, pues me había comprometido a ello como 

muchos otros de mis amigos y compañeros. Ya que me libré de este compromiso por 

casualidad, digo que me alegro. Como yo no me creo en posición de poder hacer gran 

cosa por el país, y no soy de los que piensan y tienen que ir a hacer su fortuna apoyados 

en la diputación que les confía el país para su bien, ni tengo ambición de ninguna clase, 

                                                                                                                                                                          
nuestros días hasta el pronunciamiento de 1º de setiembre de 1840, vol. 23, Madrid: M. Romeral, 1842, 

pàg. 144. 
29

 Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu Notarial de Vic, vol. 1458, foli 32; PELAYO, 2013.  
30

 Archivo Histórico Nacional,  Estado, lligall 7212, expedient 18. 
31

 FERNÁNDEZ TRABAL, 2013, pàg. 535. 
32

 Archivo Histórico Nacional,  Estado, lligall 7212, expedient 18. 
33

 Archivo Histórico Nacional,  Estado, lligall 7212, expedient 18.  
34

 Diario de Barcelona, 9 de desembre de 1846, pàg. 5323. 
35

 PONCE, 1999, pàg. 253. 
36

 LUJÁN, 2015, pàg. 97-102. 
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repito que otros en mi lugar podrán tal vez ser más útiles al país que yo y cuando no 

cumplan este sagrado deber podrán utilizar su posición en provecho propio, como 

acostumbran.»
37

 

1850  Soci fundador de la companyia de ferrocarrils Camino de Hierro del Norte 

(Barcelona), que tenia per objectiu construir la línia de ferrocarril entre Barcelona i Sant 

Joan de les Abadesses per Granollers i Vic.
38

 

1851  Soci fundador de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
39

 

1852-1860  Vicepresident de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
40

 

1853  Entra a formar part de la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat 

de Barcelona. N’és fins a la seva mort el 1879.
41

  

1854  Participa en la junta general de tenidors d’aigua que impulsa la portada o el 

proveïment d’aigües a la ciutat Vic des de Bellpuig (Taradell) mitjançant la construcció 

d’una nova canonada.
42

 
 

1854  Es publica a Vic, sota els seus auspicis o patronatge, el llibre de Joaquim Salarich 

Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. L’autor li dedica l’obra 

(vegeu annex gràfic, fig. 8). 
 

Agost de 1854   Fa un donatiu de 1.000 rals per fer front a la pobresa i a les calamitats 

que passaven moltes famílies de la ciutat de Barcelona en aquells moments (atur obrer, 

epidèmia de còlera).
43 

 

Desembre de 1855, gener de 1856  Forma part de la comissió catalana que viatja a 

Madrid per intentar aturar el nou projecte de llei aranzelària que es debatia a les Corts.
44

 

 

1856-1858  Elegit diputat a la Diputació de Barcelona pel districte 2n de la ciutat de 

Barcelona, en representació del Partit Moderat.
45

 
 

Març de 1857   Es presenta de nou a unes eleccions generals al Congrés de Diputats, 

ara pel districte electoral de Girona. No surt elegit.
46 

 

                                                           
37

 Arxiu Comarcal d’Osona, fons de la família dels doctors Salarich, UD 286. Carta no datada. 

Probablement dels darrers mesos de 1850. 
38

 CAMINAL, 1979, vol. I, pàg. 78; <wikipedia.org/wiki/Camino_de_Hierro_del_Norte> [consulta: 22 

febrer 2019]. També era accionista de la companyia naviliera de vapors Navegación e Industria.  
39

 CAMINAL, 1979, vol. II, pàg. 431; Diario de Barcelona, 19 de juliol de 1879; Revista del Instituto 

Agrícola Catalán de San Isidro [Barcelona], vol. 29 (1880), pàg. 44-45. 
40

 Arxiu Nacional de Catalunya, 1-25-T-494; CAMINAL, 1979, vol. II, pàg. 449-451. 
41

  Centenario de la Caja de Ahorros, 1944.  
42

 CAO, 2014, pàg. 301. 
43

 Diario de Barcelona, 17 d’agost de 1854, p. 5918. 
44

 BENET; MARTÍ, 1976, vol. 2, pàg. 306-317. 
45

 Història de la Diputació de Barcelona, 1987, vol. III, pàg. 149; Diputats a la Diputació de Barcelona 

al llarg de la història, 1988. 
46

 Diario de Barcelona, 28 de març de 1857, p. 2542. Diu el redactor del diari que era el «candidato 

monárquico». 
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1859 Vocal de la Junta Directiva de l’Associació d’Amics de les Belles Arts, fundada 

a iniciativa de la Societat Econòmica d’Amics del País el 1855.
47

 

 

1860  Vicepresident de la comissió formada per iniciativa de l’Ajuntament de Vic per 

fer gestions davant el govern espanyol per aconseguir la prolongació del ferrocarril de 

Barcelona a Granollers fins a Vic.
48

 

 

1860-1862  President de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
49

  

 

1861  Fa una estada a París.
50

 

 

1865  Vicepresident de l’Asociación de Socorro y Protección a la Clase Obrera y 

Jornalera, que mantenia a Barcelona cinc escoles: una d'adults, a la qual assistien en les 

diverses assignatures un total de 331 alumnes, i quatre de pàrvuls, amb 608 nens i 

nenes.
51

 

 

1866/1871  Elegit diputat a la Diputació de Barcelona pel districte del partit judicial de 

Vic.
52

 
 

Març de 1867  És elegit membre del Congrés de Diputats pel districte electoral de 

Girona. Serà diputat fins a la Revolució de Setembre de 1868.
53 

 

1867  Tinent d’alcalde cinquè de l’Ajuntament de Barcelona.
54

 

 

26 d’octubre de 1867  Signa el document de petició de la noblesa de Barcelona al bisbe 

de la diòcesi perquè la Mare de Déu de la Mercè esdevingui patrona del bisbat.
55

 També 

signa el seu germà Narcís Maria d’Oliveres. 

 

1869  Fa donació al monestir de Montserrat d’un crucifix i un parell de canelobres que 

encarrega expressament a l’orfebre de Barcelona Francesc de Paula Isaura. El 1909 

formaven part de l’aixovar de la sagristia. Actualment es desconeix el seu parador. No 

es conserven ni a la sagristia ni al Museu de Montserrat (vegeu annex gràfic, fig. 9 i 

10).
56

 

 

1870  Beca Josep Prat Soler, de 24 anys, estudiant de teologia moral, veí de Vic, des del 

dia de la seva ordenació com a sotsdiaca fins al dia de l’obtenció d’algun benefici o títol 

                                                           
47

 Asociación de Amigos de las Bellas Artes. Esposición anual de 1859. Catálogo de las obras espuestas. 

Sant Gervasi, 1859, pàg. 7. 
48

 CAO, 2014, pàg. 554. 
49

 CAMINAL, 1979, vol. II, pàg. 452; ORTOLL, 2016, pàg. 110-111. 
50

 Gaceta de Madrid, 11 de febrer de 1862. 
51

 VICENTE, 1995. 
52

 Diputats a la Diputació de Barcelona al llarg de la història, 1988. 
53

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu>  

[consulta: 23 desembre 2019]. El Principado [Barcelona], 16 de març de 1867, p. 1764. 
54

 El Imparcial [Madrid],  24 d’agost de 1867. 
55

 Arxiu Diocesà de Barcelona, fons de la parròquia de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel, caixa 4, doc. 47. 
56

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Departament de Gràfics, F17-C3, registre 27611 (1-2); Guía 

histórico-descriptiva del peregrino en Montserrat, 1909, pàg. 72. 
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eclesiàstic, amb una quantitat anual de cent ducats, equivalent a dues-centes cinc 

pessetes.
57

 

1872  Ingressa a l’Associació de Catòlics de Barcelona. El mateix fan els germans 

Carles i Trinitat de Fontcoberta, que en morir seran dos dels seus marmessors i hereus 

de confiança.
58

  

1875  El Marquès de la Quadra apareix com el vuitè major contribuent per finques 

rústiques de la província de Girona.
59

 

18 de juliol de 1879  Mor als 81 (o 82)  anys, a dos quarts de dues de la tarda, en el seu 

domicili de Barcelona, rambla de Santa Mònica, número 27, 2n pis, a «consecuencia de 

parálisis lenta progresiva». 

Es publiquen esqueles comunicant la seva mort al Diario de Barcelona i El Correo 

Catalán (vegeu annex gràfic, fig. 11). 

19 de juliol de 1879  Se celebra una missa funeral a l’església parroquial de Sant 

Miquel Arcàngel (basílica de la Mercè) i seguidament és enterrat  en un nínxol del 

cementiri del Poblenou. Deixa dit que la cerimònia de funeral i enterrament es faci 

sense cap ostentació ni presència de música, com els més pobres, i que el seu cos sigui 

conduït per un carruatge d’únicament dos cavalls, amb un taüt «decent», sense cap luxe. 

30 de juliol de 1879  Protocol·lització del testament de Joan Maria d’Oliveres i 

d’Estanyol, Marquès de la Quadra i Baró de Guia Reial, solter, fet i clos a Barcelona el 

6 d’agost de 1875 davant el notari Marià Tomàs. S’acompanya de l’original, escrit i 

firmat pel marquès de la seva pròpia mà el 15 d’abril de 1875, als 77 anys d’edat, que 

va ser obert i publicat pel jutge de primera instància del districte de Palau (Barcelona) 

en morir Joan Maria d’Oliveres.
60

 

En el testament nomena hereus de confiança i marmessors seus Joaquim Maria Desvalls 

i de Sarriera, Marquès d’Alfarràs i de Llupià, «mi querido primo»;  «mis estimados 

sobrinos» Melcior de Ferrer i de Manresa (hisendat empordanès, fill dels marquesos de 

Puerto Nuevo), els germans Carles i Trinitat de Fontcoberta i de Perramon, i Marià de 

Picó i de Valls (hisendat vigatà resident a Barcelona, protector de Jacint Verdaguer);  i 

«mi digno letrado consultor», Ignasi de Castells.   

A banda de deixes als seus criats de Barcelona i Vic i per a dos mil misses en sufragi de 

la seva ànima, mana als marmessors, en no tenir hereus, que tota la resta dels seus béns 

mobles i immobles sigui venuda i el que se n’obtingui sigui destinat a sufragis per la 

seva ànima i la dels seus pares i germans, i en «obras de piedad  y beneficiencia y 

limosnas, según las instrucciones que por escrito o de palabra para la más detallada 

ejecución de mis instrucciones me propongo dejar a los referidos herederos de 

                                                           
57

 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, vol. 1348/23, folis 1042-1045. 
58

 ALBERDI, 1990. 
59

 CONGOST, 1981. 
60

 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, vol. 1348/52, folis 1157-1184v. 
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confianza». I si després d’això encara restés algun romanent, faculta els marmessors per 

emprar els diners en allò que decideixin, sempre que sigui «para mayor lustre de nuestra 

santa religión católica, apostólica y romana y para mayor gloria de Dios». 

3 d’agost i 27 d’octubre de 1879  Inventari de tots els béns mobles i immobles del 

Marquès de la Quadra, portat endavant pels seus marmessors i hereus de confiança. 

Inventari fet pel notari Marià Tomàs.
61

  

 

  

                                                           
61

 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, vol. 1348/52, folis 1215-1226, i vol. 1348/53, folis 1706-

1817v. 
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INTERPRETACIÓ  DEL  PERSONATGE 

 

 

Noble. Hisendat, home de negocis i polític. Reconegut filantrop.   

Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol va ser fill del seu temps i de l’estament social que el 

va veure néixer. De vida molt longeva per la seva època, aquesta circumstància li va 

permetre ser  contemporani de persones tan destacades en la història de la Catalunya i 

l’Espanya del XIX com  Gaspar Remisa (1784-1847); Bonaventura Carles Aribau (1798-

1862); Jaume Balmes (1810-1848); Joan Prim (1814-1870); Ildefons Cerdà (1815-1875) 

o Josep Anselm Clavé (1824-1874), la majoria de les quals, de ben segur, va conèixer 

personalment.  

El nostre personatge va néixer a Vic, a la casa Estanyol de la plaça Major, en el si d’una 

família resultat de l’enllaç de dos llinatges d’hisendats i militars ennoblits, els Oliveres 

(o Oliveres de Carbonell) i els Estanyol. Tots els seus avantpassats per part de pare 

havien estat partidaris de Felip V durant la Guerra de Successió i aquest fet els va 

permetre un ràpid ascens social durant el segle XVIII, fins a ser-los atorgats privilegis de 

noblesa. Avis i besavis seus ocuparen càrrecs importants en els ajuntaments borbònics 

de Girona i Barcelona, en l’exèrcit reial i fins i tot en l’administració corregimental. 

Joan Maria d’Oliveres mantindrà aquesta fidelitat a la dinastia borbònica. A mitjan 

segle XIX el veurem formant part  dels rengles del liberalisme moderat (conservador) 

fidel a Isabel II.   

La seva biografia el converteix en testimoni arquetípic de l’evolució social de bona part 

dels membres de la noblesa catalana d’aquells mateixos moments. En el sentit que el 

darrer Marquès de Quadra es va integrar del tot en el nou règim liberal i va mutar de 

noble hisendat (en realitat, mai va deixar de ser-ne) a burgès i empresari, alhora que 

s’embolicava en política i es preocupava pels grans canvis socials que vivia llavors 

Catalunya, a més de ser un conegut amant i mecenes de les arts.  

És ben possible que Joan Maria d’Oliveres hagués tingut de jove formació militar, com 

era el que corresponia al seu estament, però després de la mort dels seus pares i d’una 

llarga estada a Madrid, on fa vida prop de la cort, resideix un temps a París (potser un 

exili polític) i finalment torna a Catalunya i s’estableix a Barcelona. Viu a la rambla de 

Santa Mònica, al costat de la Plaça Reial i del Teatre Principal i ben a prop del Liceu, en 

el que era el rovell de l’ou de la Barcelona burgesa de ple segle XIX, algunes dècades 

abans de la urbanització de l’Eixample. El Marquès de la Quadra formà part de 

projectes empresarials tan típics d’aquells moments com la companyia Camino de 

Hierro del Norte (ferrocarrils), o d’iniciatives sòcio-financeres com ara la Caixa 

d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona. També és un dels fundadors i el segon 

president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el que podríem definir com la 

patronal dels grans propietaris agrícoles de Catalunya.   Aquesta activitat en el món 

econòmic i empresarial va ser paral·lela a una intervenció destacada en política, sempre 
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en les files dels liberals moderats isabelins. Es presenta a les eleccions de 1846 i de 

1850 al Congrés de  Diputats pel districte electoral de Vic, i a les de 1857 per Girona, 

sense èxit. Diputat provincial i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, el 1867, 

finalment, és elegit diputat al Congrés de Diputats pel districte electoral de Girona. 

També fa d’ambaixador, quan convé, dels interessos catalans a Madrid, on devia haver 

deixat moltes amistats i bons contactes polítics. 

En els darrers anys de la seva vida, probablement per raons de salut i a causa del fracàs 

del projecte polític que havia defensat durant tants anys, abandona la vida pública i 

aleshores encara devia accentuar més el seu vessant filantròpic i el seu fervor religiós. 

El 1872 ingressa a l’Associació de Catòlics de Barcelona i poc després pren la decisió 

que tots els seus béns, una vegada mort, fossin destinats a obres de caritat i beneficència 

(tal com s’entenia en aquella època) i sempre en suport d’iniciatives de caire catòlic. El 

seu testament, autògraf, és de 1875. Es fa enterrar, sense cap ostentació, en un simple 

nínxol del cementiri del Poblenou (tot i que els marquesos de la Quadra tenien una 

tomba familiar dins l’església de la Mercè).
62

 

Amb la seva mort el 1879, solter, s’extingeix la nissaga. En els anys següents, tot el seu 

patrimoni serà venut, subhastat o lliurat en donació. Els seus títols nobiliaris restaren 

vacants. En l’actualitat, el de Marquès de la Quadra encara n’és. El 1992 el de Baró de 

Guia Reial va passar a mans de María Begoña Pascual de Quinto y Moltalvo, Marquesa 

de Torremejía.
63

 

  

                                                           
62

 BONET, 2001. Lluís de Carbonell i de Ferràs és enterrat a l’antiga capella de Sant Pere Pasqual 

(actualment, de Sant Iu). 
63

 FLUVIÀ, 1998, pàg. 45-46. 
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LES PROPIETATS DEL MARQUÈS DE LA QUADRA EN MORIR 

 

Els inventaris dels béns del Marquès de la Quadra del 3 d’agost i del 27 d’octubre de 

1879 permeten saber amb molta precisió quines eren les seves propietats i la seva 

distribució geogràfica.
64

 La major part eren situades a les actuals comarques del 

Gironès, l’Alt Empordà i Osona. 

Els seus béns immobles eren aquests: 

–A la ciutat de Barcelona: l’habitatge on va morir, a la rambla de Santa Mònica número 

27, 2n pis; i un tros de terra o solar i una casa, de planta baixa i pis, al carrer de Ginebra 

(la Barceloneta). 

–A Osona: una casa a la plaça Major de Vic (llavors plaça de la Constitució), senyalada 

amb el número 26 (avui 21), que disposava de capella, planta baixa i tres pisos; l’heretat 

La Font situada al terme de Sant Agustí de Lluçanès, amb dues cases o masos, una 

anomenada la Font
65

 i l’altra Collet; l’heretat o mas Mata o Pas d’en Mambla (Vic), 

amb dues cases;  l’heretat o mas Om (Taradell); l’heretat o mas Estanyol (el Brull); el 

mas Solà (el Brull) i l’heretat o mas Santandreu de la Castanya (el Brull), a més d’altres 

petites propietats i diversos censos sobre cases del carrer Nou i de la plaça de l’Àngel 

Custodi a la ciutat de Vic. 

–Al Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva: la casa del Marquès de la Quadra a la ciutat 

de Girona, al número 11 del carrer de l’Albareda, de baixos i dos pisos, més un jardí; 

l’heretat anomenada la Manola, amb la seva casa (Girona); l’heretat o mas Guinau i 

algunes peces de terra (Sant Daniel); l’heretat o mas Camps (Bordils) i diverses peces 

de terra; l’heretat o mas Guinau (Aiguaviva); l’heretat o mas Reig (Celrà); l’heretat dita 

la Boscosa amb els masos Ferrer i Batlle (Riudellots de la Creu, Palol de Revardit); i 

l’heretat o mas Riquer (Vilobí d’Onyar). 

–A l’Alt Empordà: l’heretat o mas Oliveres (Pontós), composta del mateix mas Oliveres,  

una casa anomenada Casa Gran, el mas Buixó, una altra casa dita també Casa Gran i 

diverses peces de terra; l’heretat o mas Cortal Bellesguard (Castelló d’Empúries); 

l’heretat o mas Cortal Banch  (Castelló d’Empúries); una peça de terra a Siurana; 

l’heretat o mas Escot (l’Armentera); l’heretat o mas Callol (Roses); l’heretat o mas la 

Fonsella (Bàscara); part de l’heretat anomenada Cortal Banch i la casa-capella de Sant 

Sebastià i diverses peces de terra (Sant Pere Pescador, Vilamacolum i Torroella de 

Fluvià); una casa situada al carrer del Pou, una cabana i una era (Palau de Santa 

Eulàlia); i una casa amb el seu jardí situada al carrer del Sol de l’Isern i una altra casa al 

mateix carrer (Figueres). 

                                                           
64 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, vol. 1348/52, folis 1215-1226, i vol. 1348/53, folis 1706-

1817v. 

65
 Probablement es refereix al mas Font-ranó. Però no és segur.  
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COMENTARIS A LA PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS 

ARRAN DE LA SEVA MORT 

 

Hem recollit alguns obituaris o notes necrològiques que es van escriure sobre Joan 

Maria d’Oliveres a la premsa de Barcelona i de Vic entre el 1879 i el 1880, just després 

de la seva mort: 

  

Ha fallecido en esta ciudad el Muy Iltre. Sr. marqués de la Quadra, persona muy 

querida por lo afable de su trato y muy caritativa. Ayer por la mañana fué 

viaticado con gran solemnidad y a las pocas horas  espiró, á la edad de 81 años. 

R. I. P.  

[El Correo Catalán [Barcelona], 19 de juliol de 1879, portada] 

 

En edad octogenaria falleció ayer en esta capital el M. Iltre. Sr. Marqués de la 

Cuadra, cuya salud se hallaba algo quebrantada desde algún tiempo pero sin que 

hiciera temer un término tan pronto y doloroso, que ha causado profunda pena á 

sus numerosos amigos y conocidos. El difunto marqués pertenecía á una de las 

familias más antiguas de la nobleza catalana; había formado parte en distintas 

épocas del Ayuntamiento y de la Diputación provincial; era uno de los socios 

fundadores del Instituto agrícola catalán de San Isidro, por cuya Sociedad sentía 

especial predilección; trabajó también para la creación de la Caja de Ahorros de 

la cual fue vocal asiduo y entusiasta, y prestó en asociaciones benéficas servicios 

en extremo útiles  que hacía mayores con su caridad inagotable. Ha muerto 

cristianamente como había vivido, siendo de creer que el Señor le habrá 

concedido en la otra vida el premio que merecían sus virtudes y buenas obras.  

[Diario de Barcelona, 19 de juliol de 1879, pàg. 8343] 

 

Acaba de morir á Barcelona á l’edat de 81 anys lo M. I. Sr. Marquès de la 

Quadra, fill d’esta ciutat y molt estimat en est päys, ahon radican gran part dels 

béns de sa il·lustre família que acaba d’extingir-se. 

Sas virtuts pròpies d’un cavaller cristià y las moltas caritats que feya li haurán 

merescut un felís trànsit y una eterna recompensa (R. I. P.).»  

[La Veu de Montserrat [Vic], 19 de juliol de 1879, pàg. 91] 
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¿Quién de los que conocieron en esta casa al respetable y bondadoso Marqués de 

la Quadra puede olvidar el solícito afán que le inspiraban no solo los intereses 

generales de la agricultura, que constituyen el exclusivo objeto de nuestra 

asociación, sino hasta sus más secundarios detalles  y todo cuanto á su 

conservación y prosperidad se refería? Siempre pronto á acudir á cualquier 

llamamiento del Instituto, diríase que éste venía casi á formar parte del hogar de 

nuestro excelente consocio. Católico ferviente, de caridad inagotable y pródigo 

de sus dones para enjugar lágrimas,  aliviar desgracias y coadyuvar á la creación 

ó sostenimiento de obras buenas y útiles, amante de su patria, por demás afable y 

sencillo en su trato, siempre hidalgo en sus maneras como en sus sentimientos, 

bien puede afirmarse que el Marqués de la Quadra recorrió y terminó su larga y 

simpática existencia colmado de las bendiciones de Dios y de los hombres, 

dejando á sus amigos, y especialmente á los socios de este Instituto, un 

imperecedero y gratísimo recuerdo de su bondad incomparable y de sus tan 

sólidas como modestas virtudes.  

[Paraules d’Ignasi Maria Despujol, Marquès de Palmerola, president de l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre, Revista del Instituto Agrícola Catalán de San 

Isidro [Barcelona], vol. 29, 1880, pàg. 44-45] 
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EL DESTÍ DEL SEU LLEGAT TESTAMENTARI 

 

Seria d’un gran interès, alhora que un treball molt complex, fer una recerca minuciosa 

del destí del llegat testamentari de Joan Maria d’Oliveres, darrer Marquès de la Quadra. 

Recollim aquí les referències que hem pogut localitzar en publicacions diverses i fent 

cerques via Internet. Veurem que el cas de Sant Julià de Vilatorta es va repetir en altres 

moltes poblacions. El recull que presentem no és exhaustiu però dona idea de l’impacte 

que va tenir la seva disposició testamentària de llegar la major part de la seva fortuna 

per a «obras de piedad  y beneficiencia y limosnas, según las instrucciones que por 

escrito o de palabra para la más detallada ejecución de mis instrucciones me propongo 

dejar a los referidos herederos de confianza». Instruccions que no hem localitzat. Molts 

dels seus béns immobles foren subhastats, d’altres venuts o donats. El llegat va anar a 

destinat, sobretot, al foment de noves escoles, especialment de centres de congregacions 

religioses dedicades a l’ensenyament; a socórrer calamitats públiques; i al mecenatge de 

les arts. 

 

Localitat Data actuació Nou equipament  Altres objectius Propietats o 

diners llegats  

Situació actual 

de 

l’equipament 

Múrcia i 

altres 

províncies 

del llevant 

peninsular 

(Màlaga, 

Almeria i 

Alacant) 

Octubre de 1879   Per ajudar els 

damnificats de les 

grans inundacions 

de l’octubre de 

1879 

4.000 rals  

Figueres (Alt 

Empordà) 

Poc després de 

1879 

Convent de Sant 

Josep (religioses de 

Sant Josep de 

Girona) 

 Terrenys al 

carrer del Sol 

de l’Isern 

Convent de 

Sant Josep 

(religioses de 

Sant Josep de 

Girona) 

Figueres (Alt 

Empordà) 

1882  Reparació de la 

teulada del temple 

parroquial de Sant 

Pere 

8.000 rals  

Sant Julià de 

Vilatorta 

(Osona) 

1882-1884 Escoles del poble i 

casa consistorial 

(les germanes del 

Pare Coll, 

encarregades de 

l’escola de nenes)  

 6.000 (o 

7.000) ptes. 

Casa 

consistorial i 

sala 

d’exposicions 

Barcelona (la 

Barceloneta) 

v.1883/1884-

1887 

Casa o Sala d’Asil  

(guarderia per 

infants de famílies 

obreres; escola 

dominical per a 

noies i diürna per a 

nois). Regentada 

per les Filles de la 

Caritat de Sant 

 Solar i casa, 

de planta 

baixa i pis, al 

carrer de 

Ginebra 

Escola Sant 

Joan Baptista. 

Centre 

Educatiu 

Vicencià, del 

carrer de 

Balboa, 19-27 
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Vicenç de Paül 

Girona 1886-1901 Església del Sagrat 

Cor, casa de la 

comunitat de 

jesuïtes i escoles 

confessionals 

 Solar del  

casal del 

Marquès de la 

Quadra al 

carrer de 

l’Albareda 

número 11,  

que va ser 

enderrocat 

Església 

parroquial del 

Sagrat Cor 

Barcelona (la 

Barceloneta) 

1890 Escola Sant Josep 

(a càrrec dels 

germans de les 

Escoles Cristianes) 

 Terreny 

davant la Casa 

d’Asil 

Escola La Salle 

Barceloneta, 

del carrer de 

Balboa, 18. 

 

Girona 1891-1892 Col·legi i escola 

agrària Sant Isidre 

Llaurador (barri de 

Pedret), a càrrec 

dels salesians 

 Terreny per 

fundar el 

centre (finca 

La Manola) 

Santuari de 

Santa Maria 

Auxiliadora i 

institut públic 

Narcís Xifra i 

Masmitjà 

Montserrat 1892  Teles murals 

decoratives del 

presbiteri major 

de l’església del 

monestir. Pintades 

en 1896-1897 per 

Alexandre de 

Riquer, Joaquim 

Vancells, Dionís 

Baixeras i Joan 

Llimona 

2.500 duros Es conserven in 

situ. A la part 

baixa dels 

plafons 

dedicats a la 

visió de la llum 

meravellosa i a 

la processó 

encapçalada 

per la imatge 

de la Mare de 

Déu hi ha 

pintats sengles 

escuts del 

Marquès de la 

Quadra en 

record del seu 

mecenatge 

Pontós (Alt 

Empordà) 

1903 Noviciat i escola 

dels maristes (fins 

el 1972) 

 Mas Oliveres. 

Finca 

adquirida pels 

maristes als 

marmessors 

del Marquès 

de la Quadra 

per 35.000  

ptes 

Casa de 

colònies fins el 

2013 (la part 

més antiga de 

l’edifici 

correspon a 

l’antic mas 

Oliveres) 

Arenys de 

Mar 

(Maresme) 

1904 Escoles catòliques 

Marquès de la 

Quadra  (carrer de 

Sant Pere, 43). 

Regentades pels 

germans de les 

Escoles Cristianes 

 Ho 

desconeixem 

Col·legi Cassà 

– Marquès de 

la Quadra (va 

tancar el 2010). 

Encara existeix 

el Patronat 

Cassà - 

Marquès de la 

Quadra, 

propietari de la 

finca 
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Fonts:  

Diari català polítich i literari [Barcelona], 27 d’octubre de 1879, portada; El Ampurdán [Figueres], 24-30 

d’abril de 1882; La Vanguardia [Barcelona], 5 de febrer de 1904;  ALBERDI, 1994, pàg. 18; LAPLANA, 

1998, pàg. 164-172; FONT, 2004, pàg. 87-89; ALBERDI, 2009, pàg. 204-209 i 273-275;  Empordà 

[Figueres], 21 de juliol de 2014, pàg. 8; PIQUÉ, 2018, pàg. 212-219.  

<www.pedresdegirona.com/separata_esglesia_sagrat_cor> [consulta: 26 febrer 2019] 

<www.arenys.org/cassa/historia> [consulta: 26 febrer 2019] 

<www.radioarenys.cat/noticia/el_patronat_marques_de_la_quadra_cassa_ha_comencat_a_fer_reformes_

a_l_antiga_escola_cassa> [consulta: 26 febrer 2019] 
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EL CAS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

 

El 1857 es va aprovar la Llei d’Instrucció Pública (Llei Moyano), el primer intent de 

reformar en profunditat la situació de l’ensenyament a Espanya. Es va establir 

l’ensenyança primària obligatòria i un pla d’estudis únic a tot l’Estat. El desplegament 

d’aquesta llei va ser lent, erràtic i ple d’entrebancs. És en el marc d’aquesta llei, i alhora 

de grans dificultats per aplicar-la per manca d’inversió pública, que es construiran les 

escoles de Sant Julià. La llei establia que el finançament de les escoles de primària (sous 

dels mestres i construcció i manteniment de les escoles) anava a càrrec dels municipis i 

de les aportacions de les famílies (teòricament, només n’estaven obligades aquelles que 

s’ho poguessin permetre). Això va crear nombrosos problemes a causa de la pobresa de 

les arques municipals i, de fet, la majoria dels pobles de la comarca d’Osona no van 

tenir construccions escolars de primària noves i fetes ex professo fins als anys vint o 

trenta del segle XX, i encara en bona part gràcies a mecenatge privat. Per exemple, Tona 

no va tenir escoles nacionals (un edifici construït expressament per a aquesta finalitat) 

fins el 1929.  

Segons la documentació que hem consultat, vers el 1880 la situació de les escoles a Sant 

Julià era pèssima. L’Ajuntament pagava el lloguer d’un pis de can Badosa perquè el 

mestre Josep Cabané hi fes classe als nois. I també destinava cada any, seguint la llei de 

1857, uns diners del seu pressupost per al manteniment d’aquest mestre de minyons –

consten molts endarreriments de sous– i de les mestres de nenes (monges del Pare Coll), 

en aquest cas amb escola en una casa del carrer de Sant Roc des del 1861.  Una d’elles, 

la germana Ramona Oliveras, tenia la plaça en propietat de mestre d’escola nacional des 

del 1862.
66

 Les condicions d’acollida dels infants eren especialment deficients (molt 

fred a l’hivern i poc espai). Per aquesta raó el 1881 l’Ajuntament va arribar a un acord 

amb Carme de Dalmases i d’Olivart i el seu marit, Trinitat de Fontcoberta i de 

Perramon (recordem, un dels marmessors de Joan Maria d’Oliveres), amos de Cànoves, 

perquè Carme de Dalmases vengués a l’Ajuntament un terreny, anomenat Camp de la 

Barrera, de la seva propietat, per construir-hi unes noves escoles i fer-hi una plaça al 

davant.
67

 Probablement la compravenda va tenir lloc el desembre de 1881 (no s’ha 

pogut localitzar a l’Arxiu Notarial de Vic).  

Però l’Ajuntament no tenia capacitat econòmica per, una vegada a mans seves el solar 

de l’escola, emprendre’n la construcció. Amb l’objectiu de trobar finançament per a les 

noves escoles, el març de 1882 el Consistori va impulsar la constitució d’una comissió 

                                                           
66

 Congregación Dominicas de la Anunciata  Fundación escuelas de enseñanza y obras benéficas, 

document publicat a Internet, sense data ni autoria coneguda: <www.dominicasanunciata.org> [consulta: 

4 abril 2019] 
67

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibres d’actes del ple de l’Ajuntament, sessions del 28 de 

setembre i 17 de desembre de 1881. 

http://www.dominicasanunciata.org/
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específica integrada per alguns veïns a proposta seva.
68

 Aquesta comissió –que s’afegí a 

la Junta Municipal de Primera Ensenyança ja existent– va fer diverses propostes per fer 

possible el projecte, com demanar una subvenció a la «Superioridad» (el govern 

espanyol) o «proponer al Ayuntamiento que emita una serie de acciones pagadoras al 

portador y del valor que crea conveniente, para realizar dicha obra, con un interés 

anual». També es va proposar recórrer a prestacions de treball personal dels veïns, que 

podrien ser redimides mitjançant determinats pagaments. El 3 de maig  de 1882 el ple 

municipal va acordar fer una primera aportació de fons per a l’obra de fins a 1.250 

pessetes (del tot insuficient per completar-la), que constarien en el pressupost 

municipal,
69

 i el 27 de juliol va tenir lloc un sessió extraordinària del ple municipal, amb 

la presència dels membres de la Junta Municipal, la comissió i  «los mayores 

contribuyentes», en què es va acceptar el treball dels veïns mitjançant prestacions de 

treball redimibles (una manera d’aconseguir, alhora, un nou ingrés en metàl·lic per a les 

escoles).  Va ser en aquesta mateix sessió extraordinària que el «señor Don Trinidad de 

Fontcuberta y Dalmasas (sic) ofreció un donativo de dos mil quinientas pesetas que se 

an dicnado conceder los albazeas del Muy Ilustre Señor Marqués de la Quadra [com 

hem vist, ell mateix n’era un], bago las condisiones como conste en su escritura 

pública».
70

  En aquestes actes ja es parla d’un edifici per acollir les escoles de nens i 

nenes alhora casa consistorial o seu de l’Ajuntament. 

Aquestes aportacions van permetre desencallar el projecte i procedir a posar la primera 

pedra.
71

 L’acte va tenir lloc el 13 d’agost de 1882, amb la presència del bisbe de Vic 

Josep Morgades i altres autoritats, i va tenir un ampli ressò, com recull La Veu de 

Montserrat (Vic, 19 d’agost de 1882): 

Dia de gran satisfacció fou per los vehins de Sant Julià de Vilatorta lo diumenge 

prop passat, puix tingueren la ditxa de saludar per primera vegada el nou Prelat y 

ab ocasió tan plausible de haver de posar la primera pedra á un edifici que’s 

destina á escola, comensantse la obra ab un donatiu de la testamentaria del Sr. 

Marquès de la Quadra, y lo despreniment de altres caritativas personas que 

volem dotar a la vehina població  de una Escola modelo. 

Les obres devien arrencar amb força però de seguida van tenir problemes de 

finançament. En el ple municipal del  23 de setembre de 1882 es van presentar «D. 

Manuel Anglada como comisionado de la gunta organizadora de la escuela, y José 

Pallás, albañil, y encargado por ver de que medio podían contar por continuar el trabajo 

y se acordó que continuase y que el veinte y siete se convocarían los mayores 

contribuyentes por ver si hallarían un medio por continuar; el mensionado Pallás se 

                                                           
68

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibres d’actes del ple de l’Ajuntament, sessions del 18 i 19 

de març de 1882.  
69

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibres d’actes del ple de l’Ajuntament. 
70

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibres d’actes del ple de l’Ajuntament. 
71 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibres d’actes del ple de l’Ajuntament, actes de les sessions 

del 12 i 13 d’agost de 1882. Sobre la primera pedra, vegeu també el  Boletín oficial eclesiástico del 

Obispado de Vich [Vic], núm. 801, 31 d’agost de 1882, pàg. 311-312.  
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contrató que asta llegar a la cantidad de cincuenta duros se aguantaría asta cuatro o 

cinco semanas y se acordó también ejecutar la prestación personal y que tan pronto se 

hubiese cobrado los consumos el Ayuntamiento pagaría la parte correspondiente del 

presupuesto.»
72

  Pel que es dedueix d’aquest document, sembla clar que Josep Pallàs en 

va ser el mestre d’obres.  

En un ple de l’Ajuntament celebrat el 6 de setembre de 1883 es va acordar nomenar el 

rector del poble, mossèn Esteve Fargas, comissionat per gestionar un nou donatiu, de 

1.000 pessetes, que Trinitat de Fontcoberta havia fet com a marmessor del Marquès de 

la Quadra. Es va decidir que els diners fossin emprats per a «materiales por la 

mensionada escuela.»
73

  

Excepte aquesta darrera i alguna altra conservada en esborrany o còpia solta,
74

 la 

majoria de les actes dels plens municipal dels anys 1883 i 1884 s’han perdut (sobretot 

les de 1884) i se’ns fa difícil seguir-ne les vicissituds. Tampoc s’han conservat les actes 

de la Junta Municipal de Primera Ensenyança. Per poder concloure les obres  va ser 

necessari encara recollir molts més diners. Se sap que els marmessors del Marquès de la 

Quadra van fer un altre donatiu, el 1884, que devia ser clau per acabar les escoles si el 

comparem amb els altres que es van rebre. En aquesta ocasió va ser de 3.500 pessetes. 

Altres donadors van ser el bisbe de Vic (80 pessetes), els Fontcoberta (100 pessetes), 

Francesc Benessat (80 pessetes), el Marquès de Puerto Nuevo (80 pessetes), Fèlix 

Forcada (25 pessetes) i Josep Cirera (25 pessetes), a més d’altres particulars que van fer 

aportacions per un valor de 599 pessetes.
75

  

La inauguració de les escoles va tenir lloc, finalment, el 6 de novembre de 1884, també 

amb l’assistència del bisbe Josep Morgades. El cos central  va ser destinat a casa 

consistorial. Al cos dret, a la planta baixa hi havia les classes de les nenes i sobre seu la 

residència de les monges del Pare Coll. L’altre cos era reservat als nois: amb les classes 

a la planta baixa i, al pis superior, l’habitatge del secretari i d’algun dels mestres.   

Encara posteriorment l’Ajuntament va haver d’hipotecar l’edifici de les escoles i casa 

consistorial i el solar per acabar de fer front a les despeses d’acabament del nou edifici 

(1885).
76

  

                                                           
72

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, llibre d’actes del ple de l’Ajuntament, 1879-1895. En 

aquest llibre hi ha un buit entre l’acta de la sessió del 26 de novembre de 1882 i la del 30 de juny de 1890. 

No s’hi transcriuen les actes dels plens d’aquest període. Desconeixem perquè. 
73

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capses 431 i 441 (esborranys i còpies d’actes del ple). De 

l’acta d’aquest ple se’n conserva una còpia solta. En canvi, no consta en el llibre d’actes del ple de 

l’Ajuntament del període 1879-1895. 
74

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capsa 441 (esborranys i còpies d’actes del ple). Donen 

notícia d’alguna de les fases de les obres: col·locació de finestres i vidres (2 de juliol de 1883), 

construcció de l’escala d’accés a la casa consistorial, obra de Josep Pallàs (9 de setembre de 1883). En  el 

mateix arxiu, capsa 61, es conserva una còpia del pressupost de  les despeses de la primera i la segona 

«secsión de la escuela», sense data.  
75

 ROMEU, 1992, pàg. 80; PIQUÉ, 2018, pàg. 217. 
76

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capsa 441. Això sembla deduir-se d’una acta de 30 de març 

de 1885.  
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EL MARQUÈS DE LA QUADRA EN EL NOMENCLÀTOR DE  

POBLACIONS CATALANES 

 

 

Que sapiguem, i que hagin arribat fins avui, únicament resten o hi ha actualment dues 

vies públiques en municipis catalans que porten el nom de «Marquès de la Quadra», 

totes dues en record de Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol (1797-1879):
77

 el carrer del 

Marquès de la Quadra, al barri de la Barceloneta de la ciutat de Barcelona, i la plaça del 

Marquès de la Quadra, a Sant Julià de Vilatorta. 

A Barcelona, el nom del carrer se li va donar poc abans del 1900. A banda de fer 

memòria que el llegat de les seves propietats al barri va fer possible la construcció dels 

centres  precedents a les actuals escoles La Salle Barceloneta i Sant Joan  Baptista, és en 

record, sobretot, de la seva actitud filantròpica al llarg de la seva vida. Entre la 

documentació que es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona referent al 

nomenclàtor, en què es dona raó del perquè dels noms dels vials públics, hi ha una fitxa 

corresponent al carrer del Marquès de la Quadra en què s’hi pot llegir el següent:
78

  

Està dedicat aquest carrer a la memòria de un abnegat pròcer barceloní de 

mitjans del segle XIX, que molt s’havia distingit pel seu benèfich concurs en tots 

els cassos de calamitats públiques. 

També s’hi diu:  

El Marquès de la Quadra, pròcer barceloní, mort a l’any 1879. Fou un dels més 

gelosos fomentadors de la Caixa d’Estalvis, y un espill d’abnegació y generositat 

en tots els cassos de dissorts públiques. 

La fitxa sobre el carrer publicada a la darrera edició del Diccionari nomenclàtor de les 

vies públiques de Barcelona (2010), obra de Jesús Portavella, fa així:
79

 

 

 Marquès de la Quadra, carrer del 

Joan Maria d’Oliveras de Carbonell i de l’Estanyol (Vic, 1797 – Barcelona, 

1879). Marquès de la Quadra i senyor de la Quadra de Sant Agustí de Lluçanès. 

Fomentador de la Caixa d’Estalvis i filantrop. Succeí Lluís de Carbonell i Ferràs, 

                                                           
77

 Caldria desfer un malentès: el carrer i  la plaça no honoren el títol pròpiament dit de «Marquès de la 

Quadra», sinó el seu darrer titular, Joan Maria d’Oliveres. És a dir, ambdós vials estan dedicats  a un 

personatge històric molt concret, no a un títol nobiliari. La confusió ve del fet que quan hom es refereix o 

s’adreça al posseïdor d’un títol nobiliari, mai es fa expressant el nom i cognom de la persona, només el 

títol, «puix que té un caràcter oficial i és únic i, per tant, no hi ha confusió possible» (FLUVIÀ, 1998, pàg. 

10). 
78

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ms. 3-139, fitxa 969. 
79

 PORTAVELLA, 2010, pàg. 278. 
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regidor degà de Barcelona i capità del seu port militar. Era propietari de terrenys 

a la Barceloneta. 

Abans del 1900. 

 

En el cas de Sant Julià de Vilatorta el nom del vial és una mica més tardà. Va ser en el 

ple municipal del 13 de juliol de 1930 que l’Ajuntament va decidir posar el nom de 

«plaça del Marquès de la Quadra» a la petita plaça de planta rectangular formada arran 

de la construcció de l’edifici de les escoles i casa consistorial, amb límit a llevant amb el 

carrer de Sant Roc i, a ponent, amb el carrer de Núria.
80

 El cost de la placa de marbre 

que es va col·locar en aquella ocasió va anar a càrrec de Francesc Xavier de Fontcoberta 

i de Dalmases, amo de Cànoves i tercer Marquès de Vilallonga (fill de Carme de 

Dalmases i d’Olivart i d’un dels marmessors del Marquès de la Quadra, Trinitat de 

Fontcoberta), que es va oferir a sufragar-la. En no haver-se conservat l’acta de 

l’esmentat ple, desconeixem les raons que llavors es van argüir. En el mateix ple es va 

decidir, a partir de llavors, anomenar avinguda de Puig i Cunyer el vial o camí que 

passava per davant del col·legi del Roser (col·legi per a nens orfes pobres), en record 

del seu promotor (Josep Puig i Cunyer, 1828-1892). Tots són noms en homenatge als 

mecenes que van fer possible els dos equipaments. En part, potser, la decisió de batejar 

la plaça amb el nom de Marquès de la Quadra s’explicaria també per l’escaiença dels 

cinquanta anys de la mort de Joan Maria Oliveres, just un any abans (Joan Maria 

d’Oliveres va morir el 18 de juliol de 1879).
81

 No ho sabem del cert. 

En els padrons municipals del final del segle XIX i de les primeres dècades del XX, 

aquest vial públic i la seva continuació (l’actual carrer de la Mercè) reben el nom oficial 

de «carrer Major». A la pàgina 496 del volum dedicat a la província de Barcelona de la 

Geografia General de Catalunya dirigida per Francesc Carreras i Candi (editat vers el 

1914) es publica un plànol del poble dibuixat a escala 1: 10.000 per Josep Maria Bofill, 

en què consta clarament aquesta circumstància i la denominació de «carrer Major» 

(vegeu annex gràfic, fig. 12). L’Ajuntament, en concret, ocupava la finca número 3 del 

carrer Major.
82

 En els padrons dels anys trenta del segle XX, en plena Segona República, 

ja es diferencia «la plaça del Marquès de la Quadra» del «carrer de la Mercè» i 

desapareix el nom de «carrer Major».    

                                                           
80

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capsa 451, llibre d’actes de la Comissió Municipal 

Permanent, 1928-1930, foli  47-47v. Ho sabem per l’acta de la Comissió Municipal Permanent del 10 

d’agost de 1930. No s’ha conservat l’acta del ple del 13 de juliol (per aquest motiu desconeixem com es 

justificà el bateig del nou vial). El llibre d’actes dels plens municipals del període de la dictadura de 

Primo de Rivera (setembre de 1923 – gener de 1930) i dels mesos previs a l’adveniment de la República 

(govern del general Berenguer), té molts buits i salts.  
81

 La decisió de donar el nom de Marquès de la Quadra a aquest tram de l’antic carrer Major s’hauria de 

posar en relació, així mateix, amb la remodelació urbanística que es va fer en aquest moment, amb 

l’enderroc del pou que hi havia a la desembocadura del carrer de Sant Roc, tocant al carrer Major (Arxiu 

Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capsa 451, llibre d’actes de la Comissió Municipal Permanent, 

1928-1930, acta del 13 de maig de 1929). 
82

 Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta, capsa 1462, carpeta Comptes i pagaments de 1929. 
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Fig. 1   Can Junyent, antiga casa Estanyol o del Marquès de la Quadra, casa natal de 

Joan Maria d’Oliveres a les voltes de baix de la plaça Major de Vic. [Foto Carles 

Puigferrat]  
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Fig. 2 Arbre genealògic amb el qual l’hisendat vigatà Marià de Picó i de Valls volia 

demostrar els seus drets sobre els títols de Marquès de la Quadra i Baró de Guia Reial 

(1880), arran de la mort sense hereus de Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol. [Arxiu 

Nacional de Catalunya, 1–552-T-580] 
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Fig. 3 Escut heràldic del primer Marquès de la Quadra i Baró de Guia Reial, Lluís de 

Carbonell i de Ferràs, en un fulletó imprès a Barcelona el 1777. [Arxiu Nacional de 

Catalunya, 1-552-T-628] 

 

 

Fig. 4 Escut heràldic del primer Marquès de la Quadra i Baró de Guia Reial, Lluís de 

Carbonell i de Ferràs. Mas Grau (Sant Agustí de Lluçanès). Sembla reaprofitat d’un 

altre portal. [Foto: Tomàs Irigaray. <http://coneixercatalunya.blogspot.com/2009/03/>] 

http://coneixercatalunya.blogspot.com/2009/03/
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Fig. 5 Caricatura del Marquès de la Quadra, Joan Maria d’Oliveres, obra del dibuixant i 

pintor Josep Parera, vers 1860-70. Original conservat al Museu Marès, MFM 5882,  

Barcelona. [Font: Caricatures de la Barcelona vuitcentista. Donació Joaquim de Nadal 

d’obres de Josep Parera (1828?-1902). Catàleg de l’exposició, Quaderns del Museu 

Frederic Marès/20. Barcelona: Museu Frederic Marès, 2016, pàg. 110] 

 

 

Fig. 6 Joan Maria d’Oliveres, Marquès de la Quadra (a dalt). Carles de Fontcoberta i de 

Perramon, un dels seus marmessors (a baix). [Font: Ramon ALBERDI. Dorotea de 

Chopitea i de Villota. 1816-1891. Barcelona: Fundació Edebé, 2009, pàg. 205] 
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Fig. 7 Carta en què el rei Ferran VII fa saber a Joan Maria d’Oliveres, Marquès de la 

Quadra, el naixement de la seva filla Isabel, futura reina Isabel II. Madrid, 10 d’octubre 

de 1830. [Arxiu Nacional de Catalunya, 1-552-T-628] 
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FIG. 8 Joaquim SALARICH. Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. 

Vic: 1854. Dedicatòria del llibre al Marquès de la Quadra per part de l’autor de l’obra. 

[Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic] 
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Fig. 9 Traça del crucifix que el Marquès de la Quadra llegà al monestir de Montserrat el 

1869, obra de l’orfebre de Barcelona Francesc de Paula Isaura. Al peu, l’escut heràldic 

del marquès. [Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Departament de Gràfic] 
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Fig. 10 Traça d’un dels dos canelobres (l’altre era idèntic) que el Marquès de la Quadra 

llegà al monestir de Montserrat el 1869, obra de l’orfebre de Barcelona Francesc de 

Paula Isaura. Al peu, l’escut heràldic del marquès. [Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, Departament de Gràfics] 
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Fig. 11 Esquela de Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol publicada a tota pàgina al Diario 

de Barcelona, 19 de juliol de 1879. Hi consten els primers i els segons cognoms del seu 

pare i mare. [Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona] 
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Fig. 12 Pàgina 496 del llibre de Cels GOMIS Geografia General de Catalunya. 

Província de Barcelona. Dirigida per Francesc Carreras i Candi. Barcelona: Establiment 

Editorial d’Albert Martín, publicada vers el 1914. La plaça del Marquès de la Quadra 

encara no hi apareix. [Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic] 
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