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CAPÍTOL 2. LA POBLACIÓ DE LES ESPANYES AL SEGLE XVI: UNA
MONARQUIA DEMOGRàFICAMENT PLURAL

" .en materia, en muchas de no
se puede a por de
datos Las de los XVI y XVII son

y, en lo que abrazan, seguramente erróneas, y los
por a la o

modernos, no mayor "
(R Altamira)

Fa un que va i

no ha perdut ni una de la (1) El XVI és

un període controvertit, en la t en la

reraguarda, ple de lluïment exterior i de misèries Ni tan

l'Espanya Imperial és una unitat (deixem de banda allò del en lo

universal), sinó un mosaic, símil que ta define«* amb

Aquestes característiques condicionen i configuren profundes

internes en ia vida diària antics Regnes» als qui la unitat t

institucional r,o va trasbalsar més que formalment. Tal empírica,

dóna carta de naturalesa a l'enfocament adoptat en

principals trets que caracteritzen l'evolució dels contingents poblacionals

de les Espanyes del segle XVI Justifiquem-ho amb més deteniment

ID- n Altamira Hittsij»j« Ei0jft§ v j» Ja egtiagciaa «fitAo» T»mo» B*»e«t««« 1>11 p 486
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Quan hom revisa les grans tendències se n'adona que los

peno' .ficacions poden ser S'milars, que els agente desestabilitzadors són

els mateixos (pestes, guerres i farm en els papers estel·lars) i que llur

incidència assolem un significatiu paral·lelisme en ei temps, tot i l'amplitud i

la dispersió de l'espai. L'evidència d'aquesta constatació ha obert un llarg

camí d'investigació i discussió entre nombrosos historiadors a la recerca

d'un balanç poblacional global pel conjunt dels terriroris de l'interior

peninsular. En aquest procés els resultats han ectat diversos Valoracions

exagerades, ansioses per demostrar la potència de l'Espanya Imperial des

de les seves mateixes bases, o apreciacions disminuïdes per a recalcar la

precanetat d'un muntatge tot fet de aparences. Càlculs exhaustius

intentant trobar una ventat final en uns censos i recomptes típica mostra

de l'Estat que els va generar. Censos oportunistes amb preocupacions

abans que demogràfiques, hiper o infravaloráis en funció dt les

necessiatas d«! recapatador de torn, Registres parroquials, alguns d'ells

previs a la precabuda disposició treníina, que no s'allunyaven molt de les

preocupacions que van impulsar els agents del fisc estatal Tot plegat,

forneix una base nquíssima de material documental, però, sobre la qual

tota precaució heurística sempre resulta escassa.

Es així que hem optat per un altre camí. Els més grans

dels historiadors que han girat els ulls envers el segle XVI han donat la

seva opinió. Seria aquí massa llarg d'enumerar la llarga tasca de recerca,

dícussó í valoració que han desenvolupat G, Ânes, B, Bennassar, R

Garande, P, Chaunu, A, Domínguez Ortiz, J.H Elliott, H Kamen, J Lynch,

J,P, Le Fiem, J, Nadal, J Pérez, J. Ruiz Almansa, F, Ruiz Martín, J. Vicens

Vives, etc, per citar solament alguns dels més coneguts i no allargar un

estol brillant i ple de investigacions remarcables. Per tant, encara que el
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tema de la quantia giooal dt la població dt ta Espanya dol segle XVI

continuï essent un dels temes a solventar per la demografia històrica actual

(2), l'intent que pretenem amb aquest apropament serà un altre

notablement diferent J M Pérez Garcia tl sintetitza amb precisió

"romper con la visión unitaria con que se acostumbra a ver la
demografía española. Si bien se habla de una España demográfica
para ei siglo XVI, aunque con matices, para los XVII y XVIII no
existe esa unidad en modo alguno por lo que propugnamos
plantear la cuestión por grandes áreas y perfilar de una vez las
Españas demográficas con sonoras diferencias tanto en lo que se
refiere a tos movimientos evolutivos de la población como en el de
los comportamientos cualitativos empleados en su conjunto sin
privilegiar tal o cual variable , " (3)

Entrem ja, sense més preàmbuls, a delimitar quins són els

matisos que permeten donar carta de a l'afirmació cte què ni tan

sols el segle XVI manifesta en la seva evolució un comportament

demogràficament uniforme en el conjunt dels territoris peninsulars de la

Monarquía deis Austries (4)

(2) Aqya«ta è« lopmiò J M Pé*ai Oare»a t«pOMd« t 'La niatoriog'affa an Dawoffafta

E»p*noi« Un «Mac!« Jf la euMtion* Mf^gjçffr num I Batial»«« ' 990 pp 4? i 4Í tel motiMt qua • tama

3*1 a«b«l »Ob'» »i* e*n«o* j» fia portât • qya ' toda niafpratecion avoiufev* o« t« p«Wae»6^ aap*Ao>a «n at

Anttfyo W*g ima« M v«»t¥« powtola * guate S« «monado» da tumo a*g y <«* e*a« qu* qy*a*e toma»* eoêê ^y«

t* imp«Mcindtbl« : cpc'i p*r «IttM VIM d« irvfeaM En •! CM d »^«»f «MM a* • g -.»»t í <• !r • e» ce-; é'-t» p*r *

••lc.'«ciC 0» !• fragm*ntKié rtgiona) t »r M e*s Ö« confwrM J» (• 1«» p*> «C'c'u^a «n ur> Mtaai a«

a»mugf«tn jfb«n« tan compi««» t tan n«»p»o'«Oâ «ncara • IM ftotir«» corHrMJM

(3} J M Péi»/ QweSa *La hittor leftvita »r 0«mograAa HiMênc« ' p «S

(4)- Co"»e««nirr\»nt ha«n 0«nat 3» banda »n t»r'1o"i titcncs tan! J t Canin«« eem da Mallorca p*'

canyif-not aiciy»r̂ am*fH a ' «»paí panwwular co»a qya ne implica n> a» tyny qw* ne ttiagi âcMftvoypct una

important ta»c» da racatca »of* («Mat da la peWacM i taeonomia ai Uarg a». M§ la XVI an «a^eit* tamtont

fe»a da fammareamant pamrwutai Pai qua ta a Cananas eaidna o*»i«c«' dua* .»»»»ni» tsnamcMait a* la

racwea. tfyna bawaa «embfo«» arttcla* dwpatoa »obra ai p»o6i«fB» data fttaaa migratoria »f paftcyl«» cap «

K.n»r,c» inia da la quai ettaram aifww da c»»i»cal» ratants al p«'.co» qu» ans eeupa i, dyna altra aMudit

«pic« »otra la dinámica Oemog-afit» »nti» ato quels cal ci!« Ë Ainar Vai.«,o Y« «n̂ ypci»n de at j»Ht

CafiÉfm an li Cotor« éj__gfglj Jl47f-1..52Qi Sa%«lla, '963 S Bena« *U Miia da Gaïdar an 'î e1 Mutto

C«"a"o 19M A &o«gaa El tichmiattge Caintio y »» M»iai__fcciftqHai Madrid 19M i 'A|>f8»t«aeiôn al

a«tudio da la amifrasién canana a Amanea an »; »-gto XVif A«|i§nfl da EttudiM Ati»nt-ço> nym 23 19T7 pc

i 'La» pnmaraa »migraoona» a indiaa daada laa laiaa Onanui»»' i Coteoy» da

. 1977 pp 25-50 t Famândat Martin 'Atpacto» aconérwcea aairnni»tfativo» y humamos da

t» dtéeaaw da Cananaa an ia »aflunda mtad dal ngio XVr AnyamB fla Etmrt»i ABeufccci num n i07S pp

95- '30 A Garcia Qaiio *Loa awtamaa da eoionizaciOr da Canaria« y Amanea an 'o» «tgioa XV y XV l Ccteau«

da Htticna CananoAtfwicaBa. 1977 pp 42V442 M Leb« Cabtara, OIUPM »HitP:y»f an l§ _tgcifdaa ..

dti »IQ.Q XV». La« Palma« 197Í t La «»ciavtud da ia« Canaria« o'i«"t«i»» »n ti »ate XV! N»g-o*



4t

2.1- GAUCIA, EN ELS UMITS DE U SATURACIÓ.

Probablement, la zona geogràfica del tsrritori peninsular

qu* més mimada ha peto tstutíis ds demografía histórica es

La qualitat i refinament metodològic de les investigacions plantejades té a

més una important característica la intima vinculació que s intenta sempre

donar a ¡es variables demogràfiques amb els duna

econòmica, companya fidel del La no és

luntc factor a des de ta de les

gallegues, que és la primera de les a per tal de

seguir endavant en 1 aprofundiment de la recerca sobrt les i

transformacions progressives en la de

l'entramat estructural de les de 1 Antic Regim (5j

constatació es fa directament evident en donar una ràpida al

contingut de les grans monografies de

reconegudament capitanejada pel Dr A Etras Roel,

tan poc haoitual en la resta de grups de recerca del terntor.

Monografies de tots sobradament conegudes, en les de ia

LM Palmas 1982 M MamKO *M*f«aeafa» íl»w»«co« a« Taoawta ¿mania • pnmara miUd e»»t »tfte

«** * t*** *• ta«a»»» ar isw
nyw 25 197» A Mtilata» To«a« Hiüefij Çl«*t»»aj « »pt 4l»t Cini>»it »O «H V 1977 M

Maree« M*«tm 'la *tel*vftuä «n )• ciuoao à« la Lagyna auranM '• Mfunaa mtet) 3*- XV * vn.ri d« ÍM

pairoqwtaía«" tftyfttigajctegti HtttetSM num 2 if80 pp 5-3S F MOWM Paaror "El

a IM ínoia» o«»de CanaftM* Mut» C»"»' o L ROMI 1 1 Saw« yg

l flt « Laattf» t« •* '̂ La L*8«na 1949
IM ad) jntaram «n parlar d« favoluctó a«i» t*mion» o» la

(S|- A ningú no ••maga < »í» matonea membra« oa lateóla gattag« auti 'c '«cen«]!*!* a-» la

tnttyancia franchona, via AnnalM at qua tou M »«man aauiof» piov» met dfaetamani a» mMiratga ú»

Pmm QeuBait »me ai aaw Ca.< ifi«l)a pfovnc.aj» ay XVHè iièeta La Batuva.» at jy Sfauvuiít Dt 'jjgg j _

Par« IMG abara qu* 3a i.ou<» Hawy coaulo' «mo fanuvar Mw>wi Ftoyty a» (obra a»f ^lOc'» o«

«abati bata cua mea ha annquM IM po»i<bi!rtit» d «naiiii oa la oamografi« ".»ior ca al

1976 1965:
«i f a»pî Btgg_gf ftei eivri anttan ad«« * 1909 * 9*» p ha aatai otejaeta o» trat f«a««»on»
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primera tornaos d'investigadors com siguin les de B Barmiro Malión i dt

J M Pérez Garda (6).

Però, la nostra directa preocupació aquí' és ter balanç del

que se sap sobre (evolució jblacional del segle XVI demogràfic i, en

aquest sentit, la investigació gallega té un gran i infranquejable dèficit Si

es revisa amb deteniment la cronologia dels seus més importants estudis,

ens trobem amb la realitat de què el segle XVII í, més especialment, el

segle XVIII ocupen el més destacat protagonisme en la recerca i en la

construcció, posterior, del model demogràfic de la perifèria noratlàntica.

Anem per parts

En primer lloc, el XVI. Parlàvem de dèficit perquè hi

ha una doble mancança de base l'absència de registres parroquials (7) i

la precanetat i problemes metodològics que presenten Its escasses fonts

fiscals (8), censos i visites pastorals que es conserven. Això ha comportat

una menor dedicació, no voluntària, a la recerca sobre l'evolució

poblacional d'aquest segle El poc que se sap, si de cas, forneix

informació sobre les grans tendències d'evolució de la ooblaoó, sense

fi- B iafteire MaMé« . -
. Santiago '973 i J M fémi Oaf eta Un.moda*o dt jgçjfdad fun! ..an la Silijfj»i!.ffl.

da< Sainet |jMftid*f .cion da . • Laniadaj Santtaf« d« Competíala 1979
(T)- Abaéncia fonamental pe* • (««tilicaf a»* da '•• gairebé ftwttant epo*ta metodològica de feaeoJa. la

manca dyn majei nembw daatud»» tobr* *i pertode Com dty eupltertamenf Parai date« 'La« invaatigattionae
«•mog'Éfic»« '••nj·d·t por *i D»p«1«m«nto M H,»ion« Med*rn* { ) han conctb'Oc o»td« un pnrc p>o la

txigcncia <3» completar ÍQU«-¡» metodologia (n̂ loda af rtf *»«} ; or la inclwtién o*: métoëo Oe r«eon«trucci¿n

da familia», ai mane« -dada ta iafeenestdad da) mismo» an IM investigación«« de mat dnte Po^qua créeme«
que n« «« poattoie expbear an ^^yndtdad lo« macafíiam«« da cree .miento y retoce«« de ta* poMactomet

antiguaa «in recuriir al retende melote ' J M Petat Qareta, *E«tado da to« eitudto« demograftcM en Salie«

Sifh»XV»-XVr an V Pê»at Kterada y 0 S Raner (ad« » Demostaia Httanga «" EtBilfta Madnd, 19M p 297
W-1»* entoea ma» ngoroaa t minwooaa e<«ciu«a* a un cen« d« ' «poc« par a eataMtf ai« Hm^ de ta

»ev« qualitat heu'utic» rtia daeUiada A E '«i Roel comp«r«m al '«mo« Vatnat de 1S01, dit d« Toma« 3emalaz
am» •' Cana da FlendaManea da 17I7 «a ma« da la 'rateten' dal Dabei da Sanaa§e da 1W71 •< 'paaren' da •

provine« da Santiago da iTOt) aataMM un modal metodològic danàlw comparada ¥e0eu Teat da

concwdancia aplicado a la erftea da vacindariM tacata* da la época ptae»urt.»tic«' Ací«« de o.! j»tw$ín da
Metodologia *piiC«d« d» '« Cierçi«» -.»ly.cM H Hi«yn« Redama. Samugo da Compottet« 19?3 pp Mf-

»e
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que. pel moment, siguí factible I estudi de comportaments a la

fecunditat, la mortalitat i la mobilitat dels individus Entrem-ht amb més

deteniment

En conjunt, la tesi sobre la població del

segle XVI és la de J Ruiz Almansa (9), tesi que ha estat superada per les

conclusions aportades per la investigació recent, tant en metodologia, com

en valoració de its grans tendències de l'evolució poblacional (10), El

balanç que aporta sobre el XVI» basat fonamentalment en el veïnat

de 1 591 , ha estat revisat en el sentit de constatar les evidents mancances

que presenta aquesta primera important ema per a I evaluado del conjunt

tíe la població dels antics regnes de la (11), que, d'altra

banda, no ha impedit que se'l considerant com el punt de partida

per tal d'establir el balanç de tes centúries següents (12)

(t) J BM« aim««»«

Madrid l»*i

(10>- f n pa»autM si« j M Para* Ga*e«a qu« *•»«»« *« cajra "«layf»»* t 'imp'Mvonnta* a» I»

«« a*Wf»e«Ja pa» 'autor tvagau *L« taatonografla an öartög'«!1« Mittönt« ElparV»« p 42 i El

i dato CM«« « hfwai 9«« 'obra d* Ma«j«tí« Parse M pot conaidarar qy« tañan »q««« .ndubtabto »ator

d« IM of)f»» pae»wa» qua den«« y« tenamani a» parMa • • ¿«CUMIO ) «a ai protêt da '«ptcar )*« MVM

cM téjanla« fartieytaeté à« noua meoaî« intarptataii* (Vagau tarwbé t obra d*qy**î d«r'*f i*Äör "le

461406
(11 1- EHM Ho*t é« eo«elo«»n e*i d«««» ecitiâf cii à« )• MV« v·lci·c.é p«» tai cow po»t»'<c»ft«»"< prt

i»f rcprodutfol« par dlTM t»»THon« ur«*itt igy«lm*rt 0» dcdM i on •! ¥•»«•! pet «•< ' unie puni d« f«t»»e«íii

eon«««v«l Dw EirM ' n ff«eeidf prov-ncí«) d*> fafnote *€»«•« tí« Temé« (toftz·.i·z* o v*emd«rte d» iMI r«o

h« peduío r««t«ttr «I r»0» g«( t»»t L» p-j»fc» d* *etftbyci6« o« d«n«id«dM to N« «R»*«»

!«et«*e y«* tonra a« d«trtbweiór ineompat-bia e»« teda« ta« otrM conecidM f IM

we« aorprandido t" *l • «tv«l da jynttíiec>éf» -y i*a» todavía IM omiatonM «pbertat « "»¥»(

local «yngu« no no« rtayame« d^f-oc « ««AaiarlM • dvtail« hab«da cuanta da a..t at*et«n * yn a •:

O'oc«"t«|« dalM 8% localxiadM 3» • ptcvmcta ne parmttan »tp«'«1 un diag «éifce* '«.e -it-.» En e't *~ a

partir d« »u» eifrM «a otMtanan taisi irwat@«imii«f i» $f*omtanto '«t!» 17W con ft««u*ncta «t^f 'a"'es y

abaolylamanM tnaamwiblM, para yn (W> «Sai '.«"-lo'-o p'cvnc i1 Eile O« por '«»^n«<3c un« tas« fioba1 da

eraetmianto oa «yava por nul anyal » J Oiré« to« provmciatoa evrta éata 9»bart4ff confirma» o «e toa

'••uiudo» aal P'«»«ni« ama« da «agutí fw»»d«ií«afKan«l« e«»iciu«ienM «ob»« la pebiaetéf» a»paA«i« a« «na

•«anta flua «a PIÓ« ha ravalaete tan tyfrsaifiawto aal«»«« * meinte maaiv«b<a ' V«fay a Etta» fleal ^M» ö«
ceneenteneía ' pp 379-360

(1 -̂ Oa«pfM da la aameíado»« cKbea »al« par EITM Wort ratuKa » WM no •orpranant comprovar

gya IM «Mar*M poWa«»««al« dal Cam oa 1»1 ce««n»iaii awa«« eonaid*»adM eowi al purt a* eaiwa par *

««pteai IM »mpoftanti trantlormaciem qua éyrart «I* «agto* XVi i XVW M pronuaoiafi an tawuctuia

dar«of»àiea gallaga Protoattlamant, la nwaattftcie totora IM »oeíatatt pra-«ttad»««Ma« ana oWtg a a y« ta«

marga da lolaraneía haurtaftca' ja qya tM m M pst qwaffilear dal «et eo« -ntaiviWa A«fe 1« ato qy»
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Amb tot, 1591 és Ja finals de segle XVI í, probablement,

respira els aires de la següent centuria Què podem dir, per tant, del cos,

del llarg fluir d'aquest període que és objecte del nostre estudi?. Poques

coses a part del que ens han dues importants investigacions

(13), A través d'aquests estudis una constatació sembla ciara: el sis-cents

es caracteritza per un evident avanç en el nombre homes i les dones

que poblaven Galicia (14), Contràriament, no hi ha acord ni en definir quin

sigui el punt d'iroci d*» la tendència alcista, qua alguns daten al voltant dels

anys trenta del segle, ni en argumentar fefaents del seu

estroncament, maigrat que sembla ser que existe« un cert consens en

considerar el 1569 com un moment a causa de l'inici de cicles

pestífers lligats, sovint, a de subsistència de desigual difusió en el

territori, cosa que permetria situar l'origen de la davallada en els anys 80,

aproximadament. En absència de fonts que ens apropin als '.ndicadors

vitals, sembla que el debat pot quedar en una sempre problemàtica

valoració de les taxes de creixement intercensal que, segons les

aportacions de P Saavedra t J F. Gelabert semblen excessivament

exagerades pel que se sap de les capacitats potencials reproductives de

les societats antigues, encara que l'incentiu migratori sigui molt fort (cosa

que en el període resta encara per evaluar) (15).

'•••r «mprtf aampta (Jeuen conataneia da IM UmtUKtont pyntyvt qu* prvtenia ai srtat cana
P«' aMKnpia J M Pf«; G«'c « la damograKa »tpaAoia p«n*n»ui*r d*l tigio XVM loa TÏOCI·IO»

pafiMncoa notaient«« y madAaténao' Eaamplaf no pyblteal (19M) qui utilitza !•« a*dM (pp 1-2) pa»6
;»t>««td« f« *«v« v«i>d»»« p 21 '-ote»/ 3 Tcmb« P SMvwira í »mentí« 'Aiflww prelXvmM

i« futniM (NcalM M Aiehiwi O«««f«i « S««âf*cw r̂ ·néo· • Oaltei»* Mpntfnttf f P Man uf I

S A ngt ^ogr a^*l S«4MfQ à« Ccmpo»!*'» ItM
(t». J I Q*iato*rt (kMVÉMn w (•_ M»ri d» S«gaetJi»-lt*§j. U CeryA« 19*2 y P

la p»a»tf«i« dt Wpaaoé«tfo |i4̂ llMl Madrid, 19H
(14)- LJI quanti« podrí« ' i«- »• n>'o».m»ö«m«nt am6 d«t« 4« 1S91 «n yn» 12S 718 habitants »»gor-»

J M P»'»zG»rcia

(19- J f 0*t«b*rt parta paf a laa t®smw* 4a Sarttage tf ufia t»»i 4« ef*n«ftwnt al »oiunt a«i t1%
p«i parted« compra» «nir« i W3 1 1W1 i P S«»- »d»« «pol« un valor tfa H S% paf tfatM compt»»«» «ntr« 1S10 i
1M? a ariigi prwineia da Mo"dcn»c»c ArrtKJoe» uutaa ten »»c«»»iv»* wgcn« ta valoració da J M Pa*ai
Oarcia Si at mira M aqu»»ta pottj'» eoAcerda pi«r»m«ni «me a( ratewg aMafiemanl ciat par part d'Eiraa
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Per tant, dt totes aquestes valoracions, es desprèn que

les tendències de la població gallega durant el segle XVI foren

marcadament similars a les de la Corona de Castella, pe! que fa a la

cronologia, mentre que els ritmes del creixemnt van ser, si de cas, encara

més potents fins a l'extrem d'arribar a fenòmens tan típics de les

economies agràries del feudalisme tardà com són la sobrexplotaaò del sòl

• la progressiva saturació demogràfica, lligada a l'estabilitat del creixement

demogràfic des dels temps baix medievals (16) Les quanties del

creixement atorguen a aquest territori la més eïevada taxa de creixemnt

intercensal de tota la Monarquia (17) En el llindar del segle XVII, Galícia ha

definrt ja un comportament diferencial q-e troba suport en la intervenció

conjunta d'una sèrie de factors, el principal quals és l'absència d'un

esfondrament demogràfic, cof, .parable al de Castella en el període

comprès entre finals del XVI i principis del XVII, Tot plegat és el que na

justificat que en J M Pérez García hagi pogut definir un model de

comportament diferencial de la perifèria noratàntica, amb fortes

desigualtats interiors, pecuteritzat pel protagonismo de tres factors

Roal é una taxa oa «r»«a«rant c« § p«- m<( dadivada <••'< *Canae o» Tomàs Gonzài*«' IM notat aupananeia

parsenal «n» fa atiar pl*nam*M tf acord en la nacaaaiM da raviMr ai e* ra da la* fonts da t«»« p«' t« eem tes

1 tel, «n moments d •npí·riüor *n •( eraaetnaf« pob'a^ona1 com *« al cu» dai tafia XVW *n •< coniwM ganaral

•ufop«u ascassamant • arriba a tup«»v yna tana mttja da eranamant anyal swpaner al 1 p«' m) Par a una m**

amplia contribució al daba! vaga« M L·ivt Saceí 'La facundttfad y at eraeirwtante aamográfcee an Espafta an los

»¡f lot XVIII y XA* an D ¥ Ciiast y R B«va»»a (d«i ) P_ojbjgcj$n y gigfa«e jogjaj f dy f̂meprala hmêpgi

Madrid lt?t pp 177 t li f Bystalo *L*a poèlaeionaa '«slaoi·«' y su aplicación ai ttgle XVIH «tpano!1 Acta«

éj ipj::Jgfgajiij PC 32^431 mterpralaeiont amMuaa ob«rtarr,«m criticad«» par A Eiras ps«' a *ProWam«

dawogfettco» «ai iifto Will atpaAoI' E>P»B» • finatfi dfj jigte XVjji Tarrafon« 1902 p 19-21

(ti)- Segen» valoracions 4* MX Rodrlfuaz Ga.cic ' lot síntomas de s«bfapoWae«én qy« se

obsarvan a partir de I* sagundil mttad del vgto XV sa ratuanan an la cantaria stgywnt« sin qua el cima d«

MactaMtdad seetal craadc por al entrentamuric noMano an torno a IM aAos 1460 o ia sarta da hambras y

paatta qua sa sueadan an datarmmados menantes dal siflto XVI hayan eontrtbytëe da manara signAcabYa a

aliviar la prasién dar.tográAea Por al contrario asta sa mantandrà pu|snt« a passr da las ob*!«cu'o» que

Miarpena la política »arterial ai daaarroNo da laa fuartaa productivas ( ) QuuS la arw%raetón avrto Qua al

probiam« aúguinara caractarit.ca» vstoaoa'amantt dramática» an asta canturía qua marca ai tracto da la Edad

Modama ' (Saftsraa » campas.noi an GSMCIS Siglos Xiv/.y/l. Santiago da Compostais, 19?t p S6)

(17)- Vagau al rasan quanMattu svaiuat par F Rua Martín i raaymrt an al quadra nym 2 qua dona a

Gsiicia un erantamant aosoiut da 241 mil Habitants pasart da 263 a 804 mil ame yna tai», da eramamant

uiMrcanaal da fortfra dgn 1,07%, sagwda arnb dtatancia par 1 §3% da la potant ragte da Castalia i Uae < «i is

ilunya O 82S aa la vetna Asturias
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específics la introducció de la producció de Mat de moro (oto canvis

productius precedeixen als poblacionals), el dèbil impacte de les erm® de

mortalitat que escassament dupliquen la mortalitat ordinaria i la presentía

d'un model demogràfic modern en dates avançades del segle XVII (18). U

peculiantzació d'aquestes fases queda, però, fora del nostre camp de mira

en aquesta revisió. Ens quedem, no obstant, en el sostre de la península:

Pais Basc i Navarra seran a partir d'ara els nostres objectius,

2.2- PAÍS BASC I NAVARRA, UNA TRAJECTÒRIA PAUSADA.

Les dues comunitats forals que delimiten l'espai geogràfic

del nord peninsular presenten també unes peculiarit?**

pròpies. Ambdues no han estat encara objecte d'un pla sistemàtic de

recerca per tal d'esbrinar, de manera exhaustiva, les tendències i grans

línies de l'evolució del poblament en els temps moders i, més

concretament» en el XVI, Com gairebé sempre, el primer i evident

entrebanc és la problemàtica que ofereixen les fonts documentals a

disposició de l'investigador

En el cas del País Basc i Navarra, la primera constatació a

fer és la destacada presència de recomptes de tipus fiscal que poden ser

susceptibles d'oferir les generals de l'evolució del poblament. No es

pot deduir de manera directa que el règim foral condicioni la preocupació

per controlar el nombre de focs a fiscalitzar en tot el territori, però, segur

que alguna cosa hi té a veure, E. Fernández de Pinedo deixa ben clara la

(1t}> Vagau rartieta, «bao» cl*t en aa dcftnm «I 'meUate avaniaee sia ta E»pafta periférica

nor«li*m.ca' tot« «I «KM da "U tfatwofrafto aapaWa paninaular dal atgto XVTO ' aapaoalnant, p 12-11

incorporar« a mea, quadrat tintan «*« intoraaaanM
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necessitat ineludible de revisar les quanties derivades d'aquestes fonts

documentals per motius ben diversos, quan diu que:

"... las afras demográficas dt que disponemos para ios XVI y
XVII están sujetas a todo tipo dt críticas datos redondeados •
cuando existe un recuento pueblo a pueblo-, cifras globales, unas
veces en fuegos, oras en vecinos, unas de origen fiscal ovas
eclesiástico ., a todo to cua hay que añadir dificultades de distinta
índole. Asi, en Vizcaya las diferencias de régimen jurídico tente su
repercusión censal en las vidas, ciudad y encartaciones regia el
criterio castellano (...) mientras que en la Tierra Uaná y
Duranguesado se contaba por fuegos (,„), Estos obstáculos, ia
ausencia de originales detallados y las incompletas hacen
muy problemática la averiguación dei nivel demográfico alcanzado a
lo largo de los siglos XVI y XVII con los recuentos por ahora
utitízables., * (19)

Si els recomptes sembla ser que posen Im difícils,

les fonts parroquials no ho fan gaire més fàcil En aquest terreny, la

notable absència de registres en its dues centúries de la

modernitat imposa serioses dificultats als investigadors, cosa que

íntimament lligada a l'absència de que hagin utilitzat el mètode de

reconstrucció de famílies per ampliar l'abast de la recerca en demografia

històrica qualitativa (20). Així les coses, s'ha fet imprescindible cercar

elements d'anàlisi en altres indicadors, sovint de tipus indirecte, com siguin

els increments en el nombre de parròquies, les dates de fundació de viles,

els eixamplaments urbans, la incidència dels cicles pestilents, aspecte

(1Í|- E Farnand« da Pinado

i§?4 pp 13.14
(20)- la Univar»itat da Dautte ha andafat un« »m pu» taaca a« '»c»' c« • u »v «t à» t«» « da

iiic«nci«tur« dinfidat «n un« primara «tap« pal prefaaaer M Bata* L abast da la f acarea no ha comportai

modrficacioit» »ubttancia)» an ai qua ja aa tabia parqué no h ha IMQU! «ina p«'«< Ma latea da art ut>6 Tamm

conatàneia da t'aiclatènela d'unaa vim-i-cmc iaatnaa, quatra da lat quält aammarquan an l'amM cronològic dal

»agía XVI Aguaita« »on l Armaolaa §an§ren«, yaffjga y Jámate i'57Q-'65C! Alaun» üpastaa icciaiat v

datnearaficoa. <ai>.l Panée Paradât Evomoon a«moQra<i¿« aei v«ii» d« A»an |1SS6-1SS01 (at) S Sarwhaz

Vate, Eatuá» dampgrttico da) vall« da Qroico an tot »IQIQ» XVI. XV« y XVfll (1»74) i l Trancen Aíonae

y »oci»a«ci da_AyaJa daada «igat dat tiaic XVI a hatta '6SO (1973)
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aquest sobre el que més incís han fet algunes obres, en particular de

Navarra, de care bàsicament descriptiu o de rucull documental (21 ),

Fent balanç de la tasca de recerca desenvolupada fins ei

moment present, cal dir que són tres les grans obres interpretatives de la

trajectòria devolució sòcio-econOmica dels temps moderns al Pats Base,

obres totes en què els aspectes pròpiament demografies no són els grans

protagonistes, sinó parts de la interpretació glotal Ens estem referint a les

investigacions d*E Fernández de Pinedo, P Fernández Âlbadalejo i L M

Bilbao Bilbao (22)

A partir del balanç del que ens aporten les distintes

panoràmiques traçades, és avaluar els ritmes i les osai lacions

per tal de fixar punts de comparació amb la resta territoris

peninsulars Si nombroses són les diferències que ni ha entre els regnes

de la Monarquia, no menors son els matisos que configuren la vida interior

de cadascun d'ells L'evolució demogràfica del País Basc al llarg de la

modernitat és complexa t heterogènia Interior i costa són dues adequades

referències a l'hora de justificar els perqués de certs ritmes En aquest

sentit, podem comprovar com, en aquests anys, es redistribuem el pes

demogràfic entre cada una de les diverses àrees del territori basc, cosa

(21 M Wta» Iban »la yga f pHfrmij. jjt pfita fey&éft»« t n f < »ptf XV Pamplona i W I Balaitana

*R*t*Ciéfl O* la p*M* da ««t« ciudad d* Pwnpten« d* ane '599' Pnncipa ja Vw» '*** - • ••> Araiun *La paMe

an Pamplona «n let t>«mpo* d« Fabpa «f PrtftftBt at Vjjaa. 1974 J L Öwll« y Uniy« "B Card»««1 Owgo ö«

EtpinoM, conMpro a« ^ctapt II, «l monoittno 0« Irwu« ^ l* PMM d« P«wp*an« d« *5M* Pnncig» dt Vnna

197S F We«H "fpití««« d« p«l» butté««« d« 1898" y "?«•» d« 15*5' ftpcf Qtt: tfe _ !> ......

Teme l y M 1979 E On» Ruteo "Ny*vM «portación*» «l mtuäw d« !•• ß*st*t tn N«v«rr« t« «pidemia de

1S97-1M2* Pnnçipc d»Vi«n« 1980 i *Nu*va* «pe«t«CM>nM •! «Mudie d« IM PMIM *n Navtrr« (iq Siglo* XVi y

KW P'mdM d« Vnn« 1911

(22)* f í««iéi»dM d« Pm»de gfff_»mi»nte «coBomtco. P
Antiguo R»gim»n «n G^ipufco« 1 766-1913 camftus »coiQm.co » hiMen« M»dfid 197S i L M BtlbM Bilbao

VMConoBd«» 1480-1728 Un cr»cim>«nto »conomicc datiaual Tat» doctor«! inèdit« S«l«m»nc« Univamdcd

da Salamanca, 1976 Vaigui «qui dir qua pretoaJMamant, «igun«» da la« VIM ma* con»oiiö«oo a« '«cefc« «obr*

ato tamp« medanw a«t»n prepoaada* daa da drv«r»o« dapanamant« d h. »ton« «conomic«. an «qu««t c«» ta

tttca da Falipa Rua Martin da« da la Unrv«r»it*t da Salamanca h« «tt*t eructat a rnere d«ndag«r un« v«

eencrat« da tratoaU, «ampra amb un antoeamant matodgiÒQtc ««paeHic »obra «l pa«««« h,»tor, - dai P«w 8«*c
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que es manifesta en la pèrdua de pes específic, no sempre de població,

de tes ciutats pesqueres t manufactureres de la costa biscaïna, davant la

consolidació de l'interior rural alavés Cal tenir sempre present la

importància t protagonismo de les transformacions productives en el

moment de mesurar els creixements poblacionais

En limes generate, sembla ser que la població basca es va

mantenir en uns nivells estables des de la Baixa Edat M¡t¡a fins ets del

segle XVIII, moment a partir del qual es produí un obert i continuat

creixement poblaoonal, tal t com demostra E Fernández de Pinedo (23)

Cal, però, delimitar millor les tendencies Pel qye fa al XVI, el País

Base presenta una evolució que es pot eompartimentar en dues

principals La primera mertat de la centuria, en

medieval, fou un període di ciar txpandiment que no es va estroncar ni

tan sols amb I aparició de celes (1507,1517,1533) i que

attra notable sequera i fam (1506) Ratifiquen aqutst augt fets

com la duplicació de parròquies la fundació de noves o

l'ampliació del nucli urbà de Bilbao, entre indicadors (24) tot,

prenent 1570 com a data significativa, l'auge s'estroncà La de 1564-

68 va marcar un canvi, tant demogràfic com social, i permet parlar de

ruptura i de divisió clara entre expansió i contracció Els indicadors eren

prou evidents.

"...para Álava la peste de 1564 es el primer síntoma que después se
generaliza a todo ei país a través de las malas cosechas que se
anudan en las proximidades de »os anos ochenta, los conflictos
marítimos y la ruptura del eje atlántico y, como culminación, el difícil
decenio de ios años noventa, que termina con la peste atlant "-a

(23)- §*QWW M)uMt auto« »I p»riOd« *ntf« 1748 • '857 i» tafemora <jur ttgnfcaity r-c,en-,«ni at

tal i com qu«4« r«ft»eM «n Iwaluftcte <J «v*a» d* IM fern fttc«to r.„« *s cenaefWR Anti B.»c«,»

PMM d* S3 S« h«b(Unt» « 160 57» 3uipu»co«ot 106690 (1Til) • 1564W Ai«v«d*§S 190 «W 3W ¥«g*u

E Fwnamta o« P«̂  Cmemmme* ^fn$my$_ po 7^1 tt

(24, E Ftrnênd« cw Pm«<jt;
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Todos ellos rompen definitivamente ta tendencia expansiva de la
población vasca" (25).

Tot plegat, va fer que Its tres primeres dècades del segle

XVII, com justifica L M Bilbao, fossin un període de clara contracció,

"especialmente trágico" (26), tant tn termes demogràfics com productius

que no se superà fins ben entrat ei XVIII, moment en què as consolidaren

clarament tls comportaments diferencials de les tres províncies basques

Si revisem, en restat actual dels nostres coneixements, revolució del

pobiacionai derivat de l'anàlisi de les xifres (27), comprovarem la

línia d esmoneiment que presideix l'evolució transecular des de principis

del XVI fins el període 1704-1724 Així, Álava perd (de

72 715 habitants a 52 790), Guipuscoà en guanya (de 70 000 a 94 785) i

Biscaia es manté gairebé amb una a la

(de 69860 a 68860), quanties de les

abans esmentades Si revisem l'evolució conjunta, els o&rten d'una

clara atonia en els ja que, per el mate« període, les

palesen un augment sota mínims es de 212570

habitants a 216 435 (28)

05) J L Hamandat Mareo y S Payare Zaraut ** tfema Mbra «t aateiSä da la cuatfion da«nogrâfcea

A- LM iitbae y 6 Fama«laf è» Pinado *ia avoiueié« (W prooueto »g t««oia an i« iterada

i·1M8ir àE^M^JJ PP 1091 '26
{2T|- Sa»wpra he hautaiw d* tomar « rapat* an ti «ornant C« partar tf iv»lya«ow tob*« ato total*

po6'«cion«i» a paAf dato earwet '• «toerapaneia P« qu« t« ato cf<i«ri» ampratt a« ta Ina da* eoaicw^

mutipheadef En a^uaat CM L M B>ib«o prepota S par to* prwtneia* da • co«t« i par Álava 5 al XVI t 4 i al
XVIII Famándat da Pmado pal *afia M dóna *@iamanl •< nomtea da wwn* »ama t'«n»«orm«r .o» an haMsnt* i

palXVHluUMzaunee«taiantda494 paraeatiar faméndaí AlteaéaJap p»epeaa S paí XVI da Oyipy*eea
(28) El '»culi da toa whaa prawé dal racuM ainMai «port« paf J t Haméfldaz Marae y S P <3u»'c

Zaraui 'Worm* astora ai aatade da to euaaften " p 943 Sagona f Run Maitfn ato tétala avelyeienanan anirà

1Í3C i 1591 da to taflwanl (turnara Quipuaeea da •? 900 a 71000 amD yna ta«a da erawamnt tiHateansai M
i ordrt da 0,1 •%. Meva d» 50 093 • 65 «04 »fr,b ur̂  Um« öa 0 5% ! fraeaia paata da M 000 * 72 500 amb yna
ta** da 017%, tant an c&n)um al »utici*n»rTi«nt bateaa com par a dataetar raamoiteima«M dato eemportamant»

da la pobiaewi Vagau F fttM Martin *La peMaeien aapaneto al eemwixo da IM ttampe*
Ana»ft ¿i •* ravt»|| Hnpam| Rum *,, '967 p '99



sa

En síntesi, e) segle XVI al País Basc és un període de

creixement tranquil í moderat, que s estronca de manera molt violenta cap

a de la centúria, moment que marcarà la pauta dun molt critic

XVII «n què el pols del creixement no apareixerà en pràcticament cap de

les diferents àrees del territori.

Navarra no s allunya en d'aquesta Les

diferencies internes entre les diverses d agrupament territorial, les

"menndades", són palpables, tot i que no d'una línia

comuna d'evolució E! període un tort dt ia Pesta

Negra (29) que, concretes, va un

descens de la entre un i dos del À d'aqyest

punt de baix, ts una i efectiva

recuperació (30) La fonamentaaó del creixement directament

imbricada qye s'expressen en

dues direccions" de ferro (31) que provoca un notable

auge de les ferreries (32) i expandiment de I t la ramaderia, que

»nicia un d'ocupació de no amb anterioritat

(33). Aquest econòmic, de la forta crisi baix

medieval, comportarà una de la i, A, Flonstan

<29>- 1 impacte ê» »m jtmlM »n îot» m tona nevasreaa M jn M »¡ Mftcivnumni «v»d«nt ço« p»» » '»f

pencar QU* i« eeve i<yae»í> ge**g»aftea *n un : ;>~ac c",ri evtdent d« • tectl *fy»*6 O» sornaf i p«' i« «eva

sírvela rétete taatònc«. tant ami» ta zona eaiaiano-af«i0rte»a csm amb •• *wa frarwe» tan ihgaf ait deetme

tfamograiica aal torruen pcnmautar proper Vegeu »ewa el partícula» S Bennetaar Pf eher efttt mr ¡ti

NO»** <te tCipiOMi i ii hff gy Xy nette |Pfot>«»fnti at jgc|igfM|ttgg .et d« jr^jhojCít) Paí»

1 969

(3û| Son (cru documentais d« rete«*nc«a in*iu4«b<« pe« a tai venficaoo *i recompte garcía) d*

«M 1301 i el 'apeo é» tueget* exièt per a tot el Mrnteri navarrM da 1&S3 fleta idénbca al principal MM

(ogalfet catalans

(31)- J C Jméftat d« Aberaatun *ApreMnacióft a la hwteria de la comarca del B'0»6ca La« Cinco

Villa» tfe ta Montai« ae Nayarra a« la Eoaa Med.«' Pftnegc de ¥>af>«. nyw 263 1MO ppaS9-4lO

A- a Flenetén Imacoi. La itif nnj|j de E«t«m «" >a Ee><3 Modg'n« IQ» hyfPl̂ fff _j_Ji 'tr*
Ptmpior.i 1962

(33|- a Aiteun Caía, EsftftOfffia y toc »oaa en un v «i[« c«f>n|iee J«- ántipuo R»giwat» .._ _Bjijap. ISXI-

. Pamplona. '968 cp
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Imizcoz, una duplicació do la població total do Navarra Les taxes de

creixement anual en són una bona prova: de 1501 a 1553, a la menndad

de Sangüesa un 0,67% i a la d'Estella un 1,04% i a la Vall d« Baztán, entre

1427 i 1553. un 0,64%, qua és producte d'una triplicado en el nombro do

focs (de 223 a 698) (34), En oí cas do la Barranca, oi punt do partida do la

informació el tenim on Capeo do 1553, data significativa perquè el volum do

focs consignats suposarà e1 topo més elevat do los dues centúries, jâ que

no es tornarà a recuperar fins 1725 (35)

Aquesta darrera xifra ens ha apropat ja a l'ima

conflictes On es troben els del creixement?. No hi ha respostes

unànimes ni en cronologia, ni en causalitat, ni en l'abast. El darrer terç del

segle XVI es correspon, a que en el País Basc, amb el

desenvolupament d'un grtu celé que, si més no, el

creixement (36), Es calcula en un 7,5% aproximadament la pèrdua de

població a Navarra fins a 1620 i. si prenem concrets, la situació

queda amb clares diferencies locals, ja que st be el Baztán creix

lleugerament en un (de 698 a 738 focs amb una baixa taxa del 0,06%

d'increment anual), la Barranca veu reduir-se el nombre de focs gairebé a

la meitat (entre 1553 i 1637 es passa de 1,436 a 675), Paralització,

retrocés, estagnament, crisi són tots qualificatius emprats pels diferents

investigadors a l'hora ae pocuharitzar el període, sense un acord clar a

l'hora de definir l'abast (37), Manquen estudis comparatius per a teta la

(34) A Artecun Ceta, EcofMfB^ t̂̂ gjid^ ĵ̂ yiJt̂ jtiin.pĵ c. 9 té

(3S|. A Owcto-S««i M»»eei«fyi Qgmoapjfl* »jjOCfÉHt *» *
f'tmpion« 1985 p 183

(36)- La cronoiogi« sé (*• pa»ta* da fínate dal a*gla XVI et tulci*nlm*nt «pífate par donar carta d*
fWHiraitw« »J daaaovoiupamant dun od« da dacad«ncia Sagen* A Ar-icun ¡p M) ¡a panadtcftat is «
•*«u*nt 155« 1M0, 1M44S ISM 1571-72 1ST»« i ISM 1, «mto W commutat, ta poit.tj.Mat d« 1«
r*eup*f*cié, »n t«fma» d'un« aconomia d Antic Règim et '»aim«n! difícil

(97)» Diu A 0«rc.a-S«nz qua 1« erm d«mogr»íiea d« Na>a"a v« MTU« ma«wr »rtrtat au« • «Mr** part«
oa la Monarquia t, tnd«maa. to f*cup**Kié at va HMCIW an data« me» avançada» * i época «M« ëarrart
AuMrt*» eompfovaeie qua rauta, ar, aqua«) amCit g ĵgtatic f* ta»i apumaaa paí J Nadai ai pfO'ag «M ro»r«
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Monarquia qu« posin m relació tes xifres d'evoluoô de tot el territori. En el

cas navarrès, cal pensar que, m i ta notable de la poblaoû,

estanca nent es un tret definidor molt que Les pestes van

deses'abtlitzar, però m van interrompre la lima de creixement, ja que ils

mate.xos indicadors permeten que, ¡a en oí darrer

terç del XVII la recuperació Si ta trajectòria de

les terres del nord deixa una porta oberta a les de ta

recuperació, les terres del centre, el règne de veuran com el pas

de l'esplendorós XVI les de«a en yn de i de

misèria de més recuperació « de rnés dura

2.3- EL REGNE DE CASTELLA, ENTRE LA REALITAT i EL DESIG.

Ampli, poderós i es del a lel

qual iniciem ara el recorregut Castella és el centre de! en

crucial jegle XVI Grandeses i troben el seu punt de

des del moment en què són producte de la

que els ulls de les civilitzacions occidentals podien copsar en aquells

temps d'aventures i d'incerteses, d*amb»cions i de Castella és i ha

estat, per extens.ó, el punt ciau definidor de la vida peninsulars del

segle XVI. Lesmorteiment dels territoris perifèrics li permet acumular tot fi

é» V P*'« Morad* «Mm <• moi·iiut a rfapanya Meno« Tel piefat ne v» ••'tr,<»< a la Sarfawea *l petww«
tfyn« en» 'muy fr«»«" (Vegeu A Oerde-Sens fff««waUjogegM Jf*f i»f·ft«> p 182 i J Nedel
•Protege' • V Per« Mwede. LM c'ü.t d« mortfuded .en » gtpiftp Meny XV)j(g M«jnd 19M p ft
UN meffttMient d «»Irte MHera »«n W v»g«a« :gu«i M tucMM «w!, A F'iortftn S«m»n«. „»t^e« 3-« « (•
mefMKtad tít SenfMM i • P*mpi0n« no lu v« h*v*r en« au« • (• R.b«'« IM p«'du«» v »n w dewfuato • • ta
m«fm<j«o d'Om« mo« •e·̂ e·e· A RonMiñ imucoi p«f« a«»t«gn«n»«n • Tierra E*l*ii* -n«ntr» qu« i On«
«u«xo it eomeMw« «mb A O·fd··S·ni «n i« v«ftic«ciû d'un« tens erw (V«g«y el rwun de let dNvwntt
v«lor«c.on» qu« no «maguen en cap dato eeset la comprovació d'una reaparecía en o«t«t «wnf«dw a A
darcia-Saní Marcotagu« *E1 aattde d« la eueeMn en la demógrafo Menea Navarra detôa e« MfM» XVi
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protagonismo, paper que li historiografía no lia menystingut en el moment

de traslladar-se a aquest decisiu període històric. Castella, amb tot, no és

una unitat, sinó {m conglomerat de peces que, afectades pels mateixos

incidents, respiren de manara autònoma en funció d« la peculiar trajectòria

conformada en un llarg passat històric encara escassament conegut.

Van ser molts els segles que va durar la feina de la

conquesta del territori a l'invasor musulmà, van ser molts els esforços que

les classes dominants, els cavallers (en el sentit típicament guerrer del

terme), van esmerçar en l'organització de l'empresa bèl·lica i moltes les

vides que va costar de la maforia silent. Tot plegat, havia de deixar una

inesborrable empremta en la manera d'entendre la convivència social de

les gents de l'època A més, un cop acabada la tasca, nous projectes.

noves empreses es van posar en mans d'aquest poble acostumat a la

batalla. L'aventura marítima, la conquesta de nous móns va donar

novament sortida a tota cosmovisió guerrera, va nodrir de neus

recursos la migrada potència econòmica d'un Imperi que aspirava a ser

ttngut com à tal, va omplir de somnis la dura d'aSçuns homes í

les dones de f època i va ser, à la vegada, el "coup de grâce" d'un bell

miratge,

Té, tot plegat, alguna cosa a veure amb l'evolució de la

quantia global dels homes i les dones d'aquest territori?. Sens dubte, ja

que l"'auge i decadència" (38) d'aquest imperi no és pot entendre de cap

de les maneres senso tenir present l'evolució dels efectius poblacionals en

moviment simultani als econòmics i socials de tais processos

històrics. És més, la importància fonamental que adquireix l'avaluació de la

M- A. 0«fC!ê ten jogi »mb teu «qu»«» eame*pM* * un «rtici« M tito' torç« wgmftcMu 'Äug* y
d*e*d*ncto *n E»p«A« «n lot tigtet XVI y XVII Eeenomi* y »oet*dM *n Cwtiii«' jjgqifrjjt _|jti(ffj§
Economie« ââe H. num 1, Madnd, 1MS, pp 11-2?



quantia de les persones ha fet que aquest hagi estat un camp, en certa

mesura, privilegiat de la recerca i on, en els darrers anys, s'han operat ets

canvis més sensibles (39)

Cal delimitar les grans Unies d'evolució. El p'<nt de partida,

malgrat la seva capdal importància històrica resta encara notablement

sumit en l'incògnit. Res no se sap amb precisió de les gents de la Baixa

Edat Mitja. Els estralls de la Pesta Negra, com a gran fenomen demogràfic

de l'època, encara no han estat avaluats amb precisió, malgrat que ja

s'hagin ofert algunes inicials valoracions sobre la incidència del fenomen,

que alguns jutgen com a causa d'una gravíssima depressió demogràfica

(40), mentre que altres consideren que la levetat de l'escomesa pestífera

va perme*re consolidar les bases humants que suplantaran el vell domini

de les potències mediterrànies {41} t, en qualsevol dels casos, la

recuperació posterior, potser encara més important, roman en la foscor

(42). A més a més, hi ha altres conflictes encara oberts a debat. Cal

(M)- En paraula» d« J 1 Gutiérrez Ñuto, 'D« ta aipam»ón * la «taeadaíKta aeonowtea da C«*ttit« y

Laôn Maniíaataeioflat EI arBrtrtiirw agrartata* g! Jtügj, JhjiMqtfJg gitttjH y |.f̂ i V« M Edad Mööarna,

Burgo«, 1983 p 13

|40). tegon« j Vtean» Vwa» jft̂ |̂ .AJ1jfefji_6c9.r̂ !g!gi_dt_Eja!ifta. i*»s«tena, 1988 , p 301
(41)- P VM*r ultMBa p«' • dahrwr-ho anpratawia ttn »»gntfieatfva» cem 'aupanatén aawoflrifcea an ió»

»ifloa XIV y XV, *»oci«««c daaberdama da vHaltdad, ne« a« nomèrM y «ncfgia' o *C**Ma M «pr»«t« • tomar

•n ay meno te rwnäM a«) munde' f El ë*eOv* catalan d* la Ba.a Edad Mad.« Htpétaata »ob'« aw erotolofia*

ai fan:: nptftgi. Sareato«a 1980 pp 252-33t) SamAncwa

txofundamant drfaram» an at to a laa qya il aaiviran par caracte» tza- la da«adència poataner c J' aagia XVI) er al

mat?;» lito« *E1 tiampo oai Qui|Ola' DP 3K44S)

(42)- Alguna» d« la» obrat ciaMique» ancwa qua ne tuhctarttmanl concioantt »obrt ai t*ma ten C

VartMKian, 'La granea pa»ta da 1344 an Eepagna Contfifcvji'o" a «uöe o« tat con»»gu«nce» aconemiqua* ct

»ocíala*1 Ravua Balque d< P>MlQioQi«^ dHutp.'» XVH 1 -2, '938 J Sobraqua» i Calbsa, *U paata negra an la

Panintula Ibérica (tigio Xi1/)' i E M/trt F«mém>as, 'Algunaa c uaationa» darrografica» an la Caattlla da finat de
•igtó XIV amtxlo» a Anmnp da Ettudtp» Madiavala» rwfn 7, 1970-71 , A, U (»ato 'Cronología y datar reí lo da la

Paa» Nafra an to Panlnaula feéric«'. Cyadamp» df H n̂a Ana»oa da t« Ravut» Htipaxta. nùm S 1S75
invaatigaeion» mea racam» han ampliat M partpactiva» a travat d'anàJw« documentait i d'aatudë aobra èraaa
gaografiquaa mea raatrmgida», am par a»ampia A Rucquoi Vailado.'d tn la Sap Edad Macià. Valladolid
1917, J M. Jiména* Muñoz 'Noticia aobra paatat an al rain« da Cartilla (147I-14S4)', Cuadarnot aa hiatona tfa
la madicma a*cano)a XIII 1974, o S Aguada N.ato *CnaM da tubtutancia» r«mat ae«awáa«caa y candad an
Caattiía an to tagunda mrud da) tigio XV, En Etoftf Mâchai Eitydiof yn ^-amof» dat pro^ator p
daMo«o Vol ;, 1982



aprofundir en la controvèrsia sobre «i clé l'acabament de la

conquesta a (Invasor musulmà i in eu conflictes posteriors Així,

per exemple, la necesitat o no de la uniformttzació religiosa, amb tots els

mal3Stars, polèmiques i, fins i tot, guerres que m comportar, la

expulsió-repob'ació com a factor generador d'una no sempre acceptada

mobilitat humana; la repercusió econòmica i del

especial atenció a la continuada sagnia demogràfica que va propiciar,

paral·lela a un dur estat de misèria i opresio senyoria! i -via

en què vivien la gran majoria dels castellans de l'època; són temes clau en

la vida quotidiana de les gents del XVI que han de

donar peu a una molt llarga tasca de recerca i discussió, en funció d'unes

no sempre disponibles documentals,

Si parlem de fonts documéntate» cal de (43)

Les sèries conservades a Simancas -en particular els expedients

d'Hisenda-, a l'Arxiu Històric Nacional i als diversos amius locals, tant

eclesiàstics com administratius, forneixen una base documental

profundament sòlida per tal de permetre avançar en la caracterització al

detall de les anades i vígudes de la conjuntura demogràfica. Així com, en la

gran majoria del territori peninsular, la documentació d'aquest període és

escassa, en el cas de les casteiles és rica en informació, diversificada en

procedència i plural en continguts. P, Chdunu afirma que la qualitat de la

documentació que es conserva de cada període històric és producte d'un

fet global de civilització (44) i, sens dubte, les fonts castellanes ens estant

parlant ben a les clares de la seva supremacia humana i material en

1*3)- V*g*u p«' t una raviwé giob«i M Martín Qalèn, 'FyaiWaa y m«toaot para « aatudio da 1«
damografta hntónca caatailana dünnt« I« Edad Itoâwna', H.tpan.i XU num 148 1M1 , PP 231-325 i, també,
p«» un« tipotogí« concr«t« J.L M«nm Oalmdo 'Lot «xpadiantae da Hacianda dal AtcMvo da Simancas*.

'956

(44). P Ch«unu, 'fWtaitattt »yr la d«mogr«ph>« r̂ wwanda", Hcmmaot i Mareal Bt>nhard: Sur tf
jy y/m» «1 «u X!X> »ncie» P«n* 1973 p se
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comparació amb els recursos de IM perifèries U gran majoria dels

censos generals que forneixen dades per a i estudi dels contingents

poblacionals del conjunt del territori p- -msulai adquireixen el millor de la

seva qualitat quan m refereixen a la Corona de Castella

No ens enganyem, però. La finalitat principal do controlar

el conjunt de la població "pechera", és a dir, la utilitat fiscal, fa que els qui

han de pagar siguin els millor referenoats Des del Cens de Quintanilla de

1482 amb finalitats d'aíltstament militar, fins a l'anomenat "Censo de Tomás

González" de 1591 (45), passant pels recomptes elaborats als voltants de

1530 o les "Relaciones Topográficas" de 1575 (46) entre altres, la base

documental per a avaluar l'evolució poblacional és àmplia, encara que no

exempta de gravíssimes ombres. Cap dels censos és totalment fiable (47),

alguns presenten desequilibris ©n funció de les zones que estudien, altres

estan inflats com el de Quintanilla; cap d'ells no ha estalviat el problema de

definir un coeficient multiplicador per tal de transformar els veïns o els focs

en nombre global d'habitants (48), Pel que fa als padrons locals, més

i45i Tomé* Gorsalat, anivar da Simancas M va aneawagaf dt t« racopiiacté O* «i dada* d M

carn «labor« «i llarg da O'vt'so» any«, qy* sha contarva! amb ai saw nom i qua »s una d« M aína*

documentait met utils palt medarrtttla* par tal davatyar Fasta* da la població, »n particular ddt dominia
caatailana a (mala da tagia Vagau Cans» dfJa pobiact4a a« ¡«> P/QV^C'»* > p'^'dc* ae If Coc'-« dt CatlUa

an a» state XVI Con vanos aoegjicfi ptn comolatar •) raaio da la ptninaula an fjjgtirec iigte v fowpç

comcaiitivf cog..Ip JaJ Mftngf :y »guiant,jtgyfj ipfufta da toi Ntofo» » ftfl>ttg» qut 11 e t̂oamn to rt ..
Archivo da §»magg.at. Wadrid, iwpianto Baal, <828

(46)- L'aatudi mea tarnte aobra la« 'Ralaeionat* •» ë qua va afaetuar N Saiomor an la Mva oC't ^t

yida.runl caaWiina.an.ttmpct »a fgttsm I Barcatowa 1973
(47)- Cap dalt autora da monografia* o d*a*tudi« d inert mel ganara! ne laatalvia da somantar >e»

irragyiarttata da la« tont» cantals Alfuns apliQyan t»»t» da concordAnua a travat da la cemparaeié amt» lat

taxa* da natalitat altra* avalúan la possibilitat raai da qua pygut ^aw aadavtn§«j una concret« evciucií d« (a

població an (uncié da Mitras da vagada* inflada«, da vagada» migrada* A ntvatl ganara! ne ht ht ynrtormMai an
qué al cana d una data an eoncrat nagi aatat alaborat amo la ntatanta 'i*biit«i par a M ai tarrrtori, la quai cota

Invalida la sampra nacaaaaria eomparacié, »i me* no, dm* lamM ragwnal Conwdarant qu* la major pan ealt
aaludí» cebra ! avcluciû da Castalia a* fenamantan an al* canso* no é* un prebiama gana nagbgibla

(40)- Arttela parmanantmant c Hat al ratpact* éa al da F Bástalo, 'Ls transformación da vacmo* an

naManta*. al proWama dal coaftetanto', E»tudio« Saoofálieos. 1973, pp 1S4-1S4 i tamo* yna ratativamanl
racant aportació da M Varti.i Qaian 'Nuavoî dato» sobra un viajo proWama al coaficiam* da convarsión da

vacino* an hauftanta*1 ftsvistt int*fntciprsi da Scct?^Qia nüm 43, 19S5 pp &93^33 Las diseuaatont »'-b'*

aqoa*t* qua*ttó arriban a Mear un can punt d «tanlitat U naca**«« »anuda par tot» d"adaptar-te a a*

condición» soeio-aeonemtqua* da basa, ¡untamani a to* otcii lacions da la cenjuntyra, fa qua cana autor trobi



ajustats a la realitat, la possibilitat d'establir comparacions es fa

notablement difícil per la manca de coincidència en tos cronologies

d'elaboració i per la diferent quantia de recomptes elaborada en funció de

les necessitats de cada ciutat. Per acabar, els llibres sagramentals han

permès darrerament perfilar molt millor els ritmes poblaaonals. El gran

problema és que no es conserven de manera uniforme al llarg de! segle

XVI i que, si bé els registres de baptismes i nupcialrtat són més nombrosos

(49), els de mortal tat presenten nombrosos bute i greus problemes

heurístics (50) La gran majoria de les monografies elaborades amb

posterioritat al model establert per B Bennassar en el seu Valladolid (51)

han tinguí com a recurs rneludibte en l'anaisi demogràfica els anomenats

"quinquilibns" per tal de simultanear l'avaluació global via censos amb

l'anàlisi de la fluctuació conjuntura! Amb tot, cal constatar aquí que a

diferència dels models francesos, les monografies castellanes no han

aprofundit en excés en la reconstrucció de famílies (52), per tal com el fil

•toman* raenctUM pa» datanaaf a ytiinzaeié Sa« o Mr* eoaficia«* f-wmêne Tot piage: MAM manyalanir *i fat

9» qy* moRM oa MM cpc 'oni ir*cioy*ft atamán» d« e-ortaeeio Savant e*n*M rm M c c r»t«1»r S'v«f »o« tißya tí»

manearte«« an lanragwlramanl at-» indMidtit iwrwt vagad*t n*nqy*n ai» »alifl lOMt aRra» at» neWa» art'a»

ais mo'i»co» «le} Sarta aq* a«c«t»t.„ far un recul O» lot *: qy« t ha t*c"t »obf» I« a j«st o t :• mMi«r* som

cad« ifvMt.gBoo' r»« rMOH « l*ma P»n»c qw« «n ' ttl·l «ctua M to r«e«c* inMrwM mM f«v«iuM,té O« »

c«r>vi» potM»cio"»i» «D»"» qu* vob«' uft* p'«c-t« i ·>·d· qyantic d f·*bit·"t» En «QuMl MflM. te «Mr* ongtmi

a»i r*cempt* •" v»"1* t, oc% pot MI tyf)«<*nfm*M ttgfirttectw« MMM *9tm*tr*-l« • cap fcpui 3« '«tc^vfuc

P'oo«bi«m»ni qy«d«n j« pc.qvi«t co»»» • d" ictt« la lira o« la poeíacií Oa ' Esparya o» M§ I« XVI i mon a

pr»c«Mr »O0f» lat bat M tfi·iM co"C'*ta» avoi«c.ci»

M- Paf a jna •v·iy·ctE da 'arnuai • y l̂iw c*«quMM ra<yf»ea vagau J Naaa¡ '»d»» d« tapia^»»

mafiagai at Mputtu'a» aa"» aivar» pa/» E»pagn»- Mpam jlt.flégjgQr^rt^f^^tofjqm 1S72 pp 24' 248

(50| Pa» a un aaiuai me« apro'unad M iun poawMHatt • Hiwta vaga- v Per« MsraM Urçnaja. p>

Ij ElCia« .fjafwjfiglgt MMrid 1MK) pg »44

(91 >- B BwwMMr yajia^giig «a f nqlg «t Qrg Uai swtia dt Câ iHa y fju »norr»c aartftç ..... tQ_.i!

Vaiiaoouö 1IM

(52)- DM da<jua«U wa»iant maloaoiogica fa» téfl alt prmcipcM aaludw rabc'it» fint ai fnom«nt

J B Hwfiè^a« F«raànd«t |v̂ y6i6« tfxftofffificp df MB_DMtbte dt !«* eysap'tj dt -Mfdra^ tfuffiHt t»
Sabattiar aa lo» Hay»» T»»,t g« »<a»»e«»J«r§ Madrid U«w«wid«d CompMariM 1981

O» Qaegriffa * Hiatona J Sola« Sa'»aio»a yina totalidad 'yra' dt Caafti« Ig Nut̂ i afí ti Art. QUO

iflOD*1729

Umv*r*idad Comptutanaa 1W1 ftetMiné aa Ganciaa Portticaa ( Sociología dan ame una »¡man

•Damografla y aocwdad afl CaaiiHa ia Nuava OurvM «i *m»guo Aépmafi la villa. &« Molinos '

Ravtt« aaoafipia da invattioaciooa« SocioKMnca» num % ItM pp t4t-10Q • 08 Ra*i*r Htiaoca

Oamoortfic« y toen aa I« cmoad Oa Cuanc« fu E -3ad Moaaf n» Ta»n aociotai inMrta Madnd Jniva'»»a»c

CompiuiaoM '983 FaeuKaa <Ja Saografia a H,»tofia



conductor principal dels estudis ha estat l'intent de copsar les peculiaritats

i característiques de ¡m estructures econòmiques i que van servir

de suport a la construcció, primer, i a la Meià, després, de l'Espanya

Imperial, perspectiva que ha donat una certa coherència als

enfocaments dsls mes importants d'històna t que han

intentat ampliar les aportacions fonamentals de tes grans Ares

de síntesi

És, en aquest punt, on cal ja el

l'evjlució demogràfica del territori de les Si que

peculiaritzar algunes a tot el territori, tenir

en consideració alguns clau Primer, les economies urbanes

assoliren el paper de La ciutat en ta

moderna fou el de de la de

béns i, a la vegada» de I engany que una d origen exterior va

significar de cara a la d una el

sòlida » en desenvolupament Aquest fet tingué una demogràfica

evident el camp, ía reraguarda, arreu ritmes

respecte a la vila

En segon lloc, Castilla era un món en moviment La gent

del nord baixà cap al sur perquè semblava que les perspectives eren

més favorables, els moriscos, iniciant una corprenedora diàspora, es

redistribuyen per tot el territori de manera gairebé sempre irregular,

rodamóns i pidolaires pul lulaven pels carrers barris baixos de les

principals ciutats, donant peu a què els contemporanis feon relats èpics

sobre el seu neguitejar; altres provaren sort en l'aventura O índies eren

"hidalgos" sense fortuna, perdut el sentrt del món que justificava el seu

paper, o camperols oprimits, avorrits de tanta pressió dels senyo's i d'un



m

estat i, «mig de tant neguitejar, la Cort, centre de tot el

moviment i espectacle permanent peto atordits pagesos, s'anava

desplaçant capritxosament de ciutat en ciutat, cercant la major proximitat

possible al tresor que arribava d'índies (53).

En tercer lloc, l'ampli conjunt territorial no evolucionà de

manera umformt Tres grans es poden delimitar amb claretat ja que

en els ritmes del creixement assolirien diferente les regions

septentrionals on la població gairebé va doblar els seus efectius, les

regions centrals amb un augment més reduït als voltants del 33% i les

meridionals, incloent Andalusia, on l'augment va anar als voltants del 50%

(54)

Tot ens fa ja imprescindible saber erq la

situació i quines les forces que movien cada una de les petites parts del

regne Des de la cornisa c àbnca fins el sud passaven coses molt

diferents Els territoris septentrionals, que encara no han rebut l'atenció

que mereixen per part bels historiadors (55), depenien Íntimament de

l'evolució de l'economia urbana del centre de Castella Els ports del nord

foren punt de sortida dels intercanvis acordats en les fires, cosa que

generava un notable creixement en una població que, sense trobar

sortides en una activa economía agraria es veía obligada a una inevitable

(S3)- Ningú no ha da»e»t miHo« Ja Baiiufaoftaa O» »»g1« tfe» a-» an B Barmaaaar • \.t Eapafta dt!
•ia>§ da O'c Barcelona 1983 > t.§i tjftagtff Aptiuatt ¥ ipafî idad diiäi fi t»flio XV r. *'pQ XK San
Loramo O» B Escorial 1986

(M)- Sagona A Garcia Sanz 'Ayga y dacadaneia a« EtpaAa ' p 13
<S§)- Cal dattacar <• B»ay »,m«»i atatoorada par G An«» i 'L« petectén d« AMwfi«** Majoga flt
Edad Modynf i El AWMUQ Reaiffw* _fCQfioB*ia » tos««»»fl 1980 pp 1·19 jbmamanl a BBarrawo

a«uf .«n« an lot aigloa XVI y XVII E voiuc.On y fado«»» damogreficM* HmartaM«M6n 'La
Oa A»tu'i«t fa»cieulc n um 181 Bilbao (tf) i alguna» da la» principal» aportaciont »obra la pobiac-6 da
Santander com la« da ^ L Caaaao Solo 'Apro«im«ciOn al partit damogrà*ico da la villa à» Sartandaf entra loa
•igio« Xili y XVr Altamira vol XUI 197940, pp 4141 J dómalas fcftagaray "Damografla da la villa da
tarado «n loa aigloa XVI y XVtr P^biica^on«« d«) ^»tnuto da aftoarají t f olfctera 'Hovot Sátni* VIH I97t, pp
169-210 i J M Padrafa, 'HaCitanta» y oficio» da la villa da Santandar an al aigio XVf Publtcaoonaa d»l t
da Bf»opfiJa y f oHijorj '*joygi Stgj* W 1871 pp i7S.l9Sanlraallfaa



emigració. Com recorda R. Garande, la pobresa de les terres de! nord es

un lloc corny en la literatura i eis documents (56) No séria fins més

endavant, ben tntrat el segle XVII, amb la "revolució (M blat de timo* i

l'ampliació de la superficie en conreu que els ritme* de creixement

s'adequarien als de la resta de les perifèries (57) i tomarien part del model

avançat que define« J M Pérez Garete (58)

Però en el XVI, asturians i santanderins formaven part d'un

ampli conjunt de mobilitat, de gent que marxà de la terra que l*navia vtst

néixer, tes del nord fins el sud, l'uf i la plata actuaven com a veritables

imants per a tots Castella era el punt de recepció de d'aquests

nouvinguts La franja formada pels territoris de Ueó, Palència, Burgos,

Valladolid, Segòvia, Àvila, Salamanca, és a dir, la part de -la

primera conquerida als moros i repoblada per cristians- era la que

enèrgica es va mostrar al llarg del segle La vitalitat trobava

suport en l'activa vida humana i econòmica d'aquests territoris, que

no es va veure afectada, ni tan sols, pel fet que van nodrir bona part del

total de gent que va marxar a l'aventura indiana (§9) Mentre les perifèries

es recuperaven de la forta sotragada baix medieval, Castalia consolidava

la seva vitalitat imperial

(M>- B Cafanfl« Çjr|oty.i:t¥| tpnauttc« Vol i Maana i MS p it
tS7> AquMt procés gu« j* qy*da totalment fera oa» noMr* MM* ha «»tat ««MM «n dattM *n

particular p«» O An** Vagau p«» •«•mpi« La» crin*, natif »ai .an M Etpjjfif Iteflamt. Madrid 1974 pp 242*%

(38)- *§1 hacia ADM ëal XVI ee« «arta» t«Mf¥<n podnêmo» c4rat *M» e»fi|unlo »n »! U 3N d« i«
población p«nin»ol»í «m 1787 ti« •»•divo» »'«n pròmmo« »J 204V ( ) FI Mgio XVHi oamog'tfico icrla

mcompf«n»ibl« »in f>«c»» rt»»r»nci« •( fu»fH er*eimi«file g ¡ob«. Ml »•'»ci·nto» A p»w M to twpuwtê
•KC«pct*n vMca y M dudóte mo<J«f«do tf«cim,»nto »·rrt·nd«"nc •) ewcMiwMe d«i cen|unw «n •! XVII *u»

d»i 63 5% ( ) «n leMite comr««t» eon *i mod«'«do aMStwo ni»c1rtafrèn«c y y« no a gamo» eon !• d«cad«m«

E»paft« irt«fwf «« "U «tomognA« Mpcnoto pomnMlw M »>gio XV« ' p t2

(M)- §*gont E Lonnio ora* mil habitant» da C«aM»4J«e var »olir cap Am»rica la qu»J co»a
»upotava un 2C% d«i total d«l» amig'ant« ¡untamar« a un 37% dandaiuao» i un it 4% a«rtnT\«ny» f

Scm, *Lot burgal««a« an to eonquM*. cotonaac.ôn y com»fcio eon America *n la época meä*m**

dt Burgo« Acta» M CoBflfUfl d« Hlî fia de Bumst Burgo« 1Ä5 p 3«9



La gran majoria dels investigadors que fometrten ja ana

llarga tradició integrada, tant per les peoneres obres de iíniesi, com per

les monografies tocáis més recents, estan plenament d'acora en una

afirmació que R. Garande fa ja anys m ".,.§! momento

culminante de densidad en la población de durante ti XVI,

debe encontrarse entre tos 1530 i 1570,.,* (60). A partir tfaqul la

cronología de la ruptura definitiva de fexpandiment dependrà en bona

mesura de la solidesa de les que h donen supon

Així. la trajectòria de les no deixa lloc ai

dubte. La ciutat de Ueó, antic cor del regne» va créixer de manera

sostinguda, sense grans excessos, els 950 veïns de 1555, es convertiren

en 997 al 1561 1 a 1 ,200 oeu anys tard, »fra que es mantindria

estable fins el 1591, quan a un total de 1 264 (62). Just en

moment la dactilada es va fer evident t duradora fins ben el

XIX (83) No és aquí, però, on es concentrà l'expandiment més vital. Altres

nuclis s'engrandiren amb molta més força. Entre 1528 i 1561, ia ciutat de

Samora passà de 885 a 1.935 veïns, és a dir, duplicà amb escreix ia

població (64), Salamanca es convertí en un potent nucli universitari on

s'amuntegaven, dia a dia, més estudiants a la recerca d'un

cada cop més difícil d'assolsr. Foren aquests, juntament amb els moriscos

vinguts d'Extremadura, els qui feren augmentar el total poblacional al llarg

del segle XVI, El punt més àlgid d'aquesta trajectòria se situaria al 1561

(SO). B Caranda, Cario» V . Vol 1, p 83

(•t)- Par • una raBawé aobta *l tanttt da la fallida eawatlaria v*§*y ai §wf§a»t»y artteia o« J
'lacenoiwaeaataUanadaltaglaXVI UB atauama'. HfCf fgpff nym li, Sareatena, 1M4, pp tSS-itf

(62)- Sagent avaluación* a» ¥ F»m»na« v«fg«» a La p»Mac»éfi da -«Q" tr «- ».g c XVI.
1968 p 20

M» Vatoracté proposada d«»p»»» à» la raalAzacié d un» anMw trantacul«* par A,T Ragt
Rodnguar 'Omamiet damogrüca da la ciudta da L»ôr Un Of«vf anaay® da (f̂ wpralacién (I)*,

Mum»ni»ticot Gaooraft hitlona. aHa. nem 10, Laón, ISM, pp %-3t

04)» Sagcnt «valuaeioni da J Ruada FamáfMai, *U etudad da Zamora an lot »«g.c» XVI j XVII

a»tudio damografico1 Studif |affioraniia. núm 2, iMl, pp 117-134,



amb 4,734 veins (65), després ta davallada 4.400 al 1575 (66),

3.942 «l 1586 i una lleugera pujada p«- acabar et segle amb 4.109 if 1598

(67). El declivi sofert es pot quantificar als voltants d'un 13,20% i la seva

cronologia sa situa entre els anys 80 i «Is 80, punt que marca línia de

l'estabilització (68). La propera ciutat d Àvila s'expandí de manera

continuada oes del 1514 al 1571, passant de 1.345 veïns a 3.150. Cap a la

darreria de la centúria, però, havia deixat de rebre i acollir nous veïns

toranis i la pes»a havia fet les seves notables incursions. Tot plegat, permet

constatar que, en tes corbes sòcto-professionals dibuixades per S, Tapia

Sánchez, es noti una oberta inflexió en el nombre tíals ciutadans

contribuents des del final de la dècada dels setanta (69), amb continuïtat

posterior al llarg del XVII Gens diferent és el cas de Palència on

també els anys 80 marcaren la inflexió en la gran majoria de tes corbes de

baptismes de la ciutat i de la rodalia (70), cosa que suposarà una

sobtada parada al creixement de la població des de del segle XVI

fins la segona mettat del segle XVIII (71)

ÜS|- Xfc« qya B §a«riat»ai pyj« fini ata 8 04? vaina • as 1591 w ^wada «r* ai» 4 *04 qya P J ¥»»«

Santamaría con»,o«'« eitga-at»
jtSl- LE flodngu*x-6«n Pad«, 'EttudvmlM tf* Salamanca (1580-18251 El hotpadaja (BêcMIata dt

P4***8»!* j1 Jftjtfg d» C«tili._ P 10S
<87> M Faménflat AHwti ha iroeiai yn to«dai§ »ot>f« #»t«t da • peWae«« a» Salamanca • part» s»i

f»g.»tra» parroquia* Dat d««s «oy» 10, •'» t>«pt.»m«» £j«v»a«f i •wgm·ntt «i nî nbr« M n«ne il 1*91 m» LM
corb»t »On cl«'«i M c«nvi M 1»«oènci« M i du» no et p'«C'»«m»r! «gf̂ iu El *C*n*Q a« S«i«m«nc« 0»

iMf '̂ ftc« l« p«'ouâ pofcltdcn«. wi un« 400 »•<"• «prou m»dim«n) • '575-4 4X '596-* V»o«u -L»

o«mo«r«fi« M Sâi*m«ne« »n •> «fie XVI • tfâv»« M io» »oído« pftrroqwaM«*, APJI.MA.C.K. PP 93*291
Ht). P J ^»'« toMamwi« a»'«« •filr·w·yf· «1 c«.'t M«O«npl«it M ' •m·r·orm·ni elUt •"»:'»• J»'»

c«n»o» i c"tic« tot 4M** qu» «qtMM *0'n«n»n *o*n« a»ntr»r f i«n«:i»- nwtwetet ¡M itWuctur« «ôc>o

P'o»««t.on«i El copjuni d« tot QU«nti«» a«voiuCiO o(»rt»» prov»n«r d« IM f«f*féfte«*t qu« Oôn« «I My art o*

»obf« •S·Mwn·ne· «n l« »poc» d« F«(ip« IT g|§ tjijdj.hjgftpfR,jg:v:CMtaa_. PP ÍW ?«5 C«: p*rd, ne aMidar
qiM it t»o<Jtnci« • t»»t«bii*tciô qu« »ob»«rvt t ftncto 0« Mgw «MOM eorttnyte, pw W com I* previne* d«
Saltmtnc« no vt v«uf« pMMf 0« ttwny I «»corr.«»« d« '•» p«it« fmMMytar

M- Veg*u S d« T «pi t SàncH«i 'Eítruduft oeupacion«! d« Avito «n •' ngio XVT, ||Lp§gfe:|»gléB6C
d« CtttiHt W 201 223 i mit «*t«n»«m«nt 'UM tu«nt«» d«mogrlf,ct» y « pol·icni hum«no d« Avilt «n *i

ngio XVP, Cutd«fno» Abuief»«« núm 2,1M4
(70)* Stflont r»f»íérci«» d« O H*rf*re Martín«! d« Ai cort«« 'La poWactén p«i«ntm« «n te» »igio XVI y

XVT, Publicación«« d« ta F jnoacién T»ÍIO TéH«j a« Mtntwt mim 21,1W1 tv«g«u apèndix» f mal»!
f7i)- AquMM eontUfae* la ta A Mareot Martín i alagan qu« an ait any» 50 dat »aglà XVW, la

població comptava amb ato matawoa «factiua qua « 1W1 i an al Mmwtt da SO any» la població va efainar an un

1»% (Economía, »ociadad pot>'«zt «" Cttt-Ht PaJtncit.. iaOO-1»l4. Palaweia 19«. pp 20-29)



Um trajectories efe l'estrocament d aquesta inqüestionable

vitalitat que havia tingut «i creixement demogràfic des dels anys 30

semblen bastant uniformes. Cal trobar elements explicatius que ens donin

daus per entendre ei que les quantes t les cronologies ens indiquen 1res

ciutats de la vella Castella resulten clars indicadors del què la demografia

evidencia. A la llarga, caldrà oue parlem de la «adequació de la

macrocefàlia urbana enmig d'una societat bàsicament rural i profundament

endarrerida.

Primer, Valladolid: in tradicional del regne. La ciutat

que s'expansionava ficticiament en funció d'il lusòríes capacitats de

consum improductiu, generat per una Cort paraste. Com diu Bennessar,

la ciutat es trobava "à merci de la royauté". Gort que abandonaría el seu

senyoria! feu just en ei moment en què se n'adonà que a Madrid l'or i la

plata arribaven més aviat. Cort que havia propiciat un esplendorós

creixement urbanístic -el més al llarg dels temps moderns- que

tardaria molts anys en poder tornar a ser omplert novament (72), ni tan

sols després de ser reocupat humils moriscos que es van instal·lar a

la ciutat després de fugir de Granada (73), Al 1530, Valladolid comptava

amb 6.750 veïns, mentre que al 1561, dos anys després de la sortida de la

Reia! Casa, eren 6664, xifra que va continuar davallant i, al 1570, el total

era de 5.258, pèrdua global que va significar un 20% sobre ei total dels

efectius poblacionals (74) Posteriors anades i vingudes de íes gents de

{72}- Com dw A Ribet Ciarcta ant'* 1S43 > 15SÍ as nots UP aufa conatructu. qya ne abasta par

•ncsbir et» immigrants i la 'ciudad ta daatowda" fValladolid durarHa a) ramado da Car.o» f Valladolid, yaiên
nHr, tti*ni«u4>n. C. nlr, WM MMÍM«» Am J«, «rtr.h/1 ill V«;l«rtr.l. l̂ ( <M1 n 1 3l

^

Oa< mundo Hueinis» XV1_ Htalcrta da VtJiadoM. »I Valladolid, 1901 p 19)

(7 -̂ Sagen* S Sawiasaar va ámbar un total da 1 180 menteos qua ne van podar pal liar m da Huny

la daeadancia aftaaanal i industria) qua la pèrdua d un» consumidor» da km» naví* tat irravartibla an ynas

industria» ne adaptadas a lat nacassrtat» da consum da la gai« da) earrar Vagau B Bannaatar *Valladol*d an al

rainado da f atipa ir Vail>doti?, co'aiO'' de' ^u^Cc. p SO

(74). B Bannaatar Vallado^ er r ».giç . pp tS6-l98, pal qua la ai Oslan; i attydi dais afaaus > ais

comportsmant» pobtacionai» La* dadas cántate sen racelbdas a la* pp •" "•



palau varen fer osai lar tes quanties, però, un cop consolidada la situació a

Madrid, la decadència vallisoletana va ser definitiva, agreujada

notablement per una dècada "fortament negativa" amb la qual es

despedeix tan esplendorosa centúria (75)

Valladolid era el sign« del lluïment aparent que podia

comportar la construcció d'una estructura administrativa, burocràtica i

cortesana en una ciutat. Segòvia i Burgos posarien en evidència el fet que,

sense una desenvolupada economia agrària en la reraraguarda, no hi

havia possibilitat de sostenir durant molt de temps una activa vida

industrial i comercial La Segòvia del segle XVI era el principal centre

manufacturer de la peninsula, especialitzat en la producció de dracena fina

(76) Però, estava preparada l'economia per a donar suport al

desenvolupament d'un potent centri industrial?. Avui sabem prou bé que

la resposta és evidentment negativa

Quatre factors mterdepenents permeten a A. García Sanz

explicar les bases del fracàs- primer, creixement urbà per sobre del rural a

costa de sobreexplotar-lo, segon, increment dels preus agraris i davallada

dels industrials com a primer pas de la decadència urbana, tercer, pujada

de la renda de la terra i davallada de la participació camperola en

l'excedent agrari, i, quart, major incidència de les crisis de subsistència en

la població urbana A més, no es poden oblidar altres elements

ineludibles, el lligam entre l'arribada del tresor americà i la immediata

revolució dels preus, la competència estrangera respecte als productes

(75)- AQuaata éa la v«io'«c><. qu« »n '« B tamataar raUftcadê ne aoMwwnl o«.« eanaot
•me també confrontad« tinto i«t c orb«» pat 'oqu>«ii on a* eenatata •> «iaeiwt dala bapttamaa • IM pwpdaa «a la
mertBMM fia paata v« oeaalenar met 0» 6600 mort» a !• eMM y«« d* IM nét *l*vMM «M fot« C»»tt>i«i
V*t*u V«ll«dono «n »i rtmadc 3« F,i,p« r p 17 190

f76)- EmtHamêtic« J«au**U MP»CI«I.O«CIÔ M la ciulat da VllacaAi, principe! eartra mam âcMirvr

d«i tartil U Mva pacui* avotuc.0 ha MUH attugtatfa par A G«ro« Sat» i V P»'W M«r«da a *Aft*M*w ".«tíneo
<*• un« en».» <j«moflf«tic« v»la«aa*» ëa i«W a HOC" Ett^d-o» S»aov«nct XXIV, «ww 70 H7Í, W tlt-i42
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manufacturats (era més barat i més còmode comprar fora) i l'augment da

la prestó fiscal Bs factors de la decadència posen m evidència la

precanetat dels pressupòsits del creixement (77), Així les coses, l'evolució

de la ciutat de Segòvia palesa la importància i abast de la crisi urbana efa

1531 a 1591, els segovians passaran d« ser 14.197 a 21 213, tope maxim

que ja no as recuperarà perquè, a principis del XVIII, la població de la

ciutat havia disminuït tn un 50% (11 4M habitants) (78). La decadència de

la industria drapera, desfassada ja a Europa i inútil per a una Cort

arrumada, era un fet inqüestionable

Burgos va seguir una sort semblant Des de la segona

mertat del XIII, els varen veure com l'activitat comercia!

assolia un cretiement espectacular, però no hi havia ningú preparat per a

utilitzar-lo No era encara tl moment Quan conflictes exteriors varen

estrangular el tràfic, va a la llum que els homes, els protagonistes del

comerç eren encara d'un món feudal Ningú no va invertir en

manufactura i tothom es va abocar a la compra de propietats feudals o a

l'activitat crediticia i censalista Els mercaders i comerciants eren també

l'oligarquia urbana al més pur estil feudal (79) El collapse estava a la

porta A finals del XVI, Simón Ruiz ja sabia que ei comerç burgalés

restava totalnent esgotat (80) La gent del carrer ho vivia en les seves

(77)- A Gafe« Sant Qtifffftto | crtxt d<H AjÜ!fltt&.·Pt8"lffl *n CMtilfa If ymâ...£v.on<xty«i
16atfTm at S«gcvi« a« 'î>OC f 13'4 Maona tSM pp ?»*'

,70i fi »agía XVI no «port« gauaM '•» a lanfiawAmani p*f 171? la pottacié «t troba aneara mm

raduid« amb un telat dl1 JC3 haManta Xrfraa iot»» racaMat par A Qarcta Sanx $*wc>'C v c">.> p 4f

.79i J A Bonacftta M«fn«noo 'Alfwnaa cu««»i«"»« an tome al »»tuOio M la »oci»o«a baionwdiavai

bu'gataM' w« tiugat? da Butaai Aftaa flat ConQ»»o a» Hirtcna o» Boroo» Bu'ge» 1985 pp S§42 i moM

•apaeíaimvnt M Ba*«a F»rnanaaz E> co"»maoo o« Bu'oo» yn al irta ÎM Maduo '963 i 'Buigoi an a<

eom«reic .anaro oai »iflio XVf Monaaa w Ctttfis. nú« 71 it«i pp 537-568

(80) H Lapvyr« tiprtita Ma aignAeattya pática»» da la dac«o«naa an lyn«ié da tavoiucia 0al«

confi.ciat nmmaeiofMM 155H5« o 'Laa 6aau» jeyra du commtrca traneo^^pagnor 156»-'M5 o

ëaa m«f»- i 158Vi596 9 *Quawa tur mar at giMita aui t»"e' Vagau yga lantilta df

Pana '955 pp MM22



n

pròpies eirni (81), Les xifres dt la davallada foren espectaculars 1530

amb 1 500 veïns pecheros, 1561 amb 4.34? i al 1591 sols en queden la

meitat, al voltants de (82), entre els solament §74 eren

pecheros front 1 722 "hidalgos" i 295 clergues Eslem davant el final d'una

epopeia urbana (83) el segle XVI sols deixà lloc per a repica, la tragèdia

s interpretarà al XVII,

Contràriament, la decadència del rerafons rural d aquestes

ciutats fou solament" producte d'una crisi de tipus antic, és a dir, de la

conjugació de pestes i crisis de subsistència que, davant el pes d'una

concreta organització social, acabaren posant un fre a les capacitats

d'expandiment de les forces productives agràries, realitat agreujada, si

més no, pel pes d'una tan demesurada potència urbana. Ei camp

voltants de Valladolid no va perdre població de manera significativa al llarg

de tot el segle (84), mentrestant Segòvia veia augmentar contínuament el

volum de la població de I entorn rural (85). Més irregular fou el

comportament del camp bur gales. F Brumont no detecta a la Bureba

moviments uniformes, tot i la davallada del conjunt que entre 1586 i 1597

va perdre un 21,6% de la població (86), fet que es justifica, en realitat, per

una incapacitat del sistema agrari de mantenir el ritme de creixement que li

(íl>- Ce« d«i f Brumo«« jytWama«» ai daiiwamaHaWiart da >• wda «eof**»*«, ta patia va «eaba» da
»amatar *< elau, va MT «i 'soup da griea* * partir dai qual Burgo« " n ait P'u» Qu un« pana vita «omnol*fltt «i

peur plumas» née)*** fût coyp 9» grec* la patia da '599* j.» cmdfd da Sur«» p 3*21
i82). Sagen« M Fwnénd« Ahratai "Burgo* an ai tifie XYf j.» fludid tfa But-goi p Si-223 t B

B»nr»»»»f VaMadottdjn >) »ate .. p IM
(M)* B B*rmMMr, Vailtdoiid »n »I tiale . p 90
(•4). S*gw« S B«nn*MW, •) 1S30 w«n 2 M5 «I» «/«m» qj« al 1M1 han pu,at tm 3 304 «rfr» qj«

f«troc«d«ix a) 1570 an* 3 01S «n total par tomar a puj«f cap a final« da tcgla ato 3 302 da 1 »i
ftfto.. c 1Í1)

M* Sagen« «valuación* d A Sarcla Sani, ato total» da la poDiaoô rural paman da 74 043 haMante
al 1531 a89021 an591 i ma» ta/d a90444 «i'751 (Da»arroHc vena».... B 4SI

M- Entra liti • 1566 la pobtacMS da la SwaM et«« modaraäamar« an ur 06% paaaant da 3 743
habium a 3 767 quantia poc daataeaWa En canvi daa d aqua* put« *m I9tl aa paa«a a 2 951, éa a *f.
gair«b« 1 000 wain« many» ff B'umont Campo y sampatme« an CaüiMa Mi Vían JP...**fflP0> 3e t̂hoa K.
Madrid, 19*4 p 80»
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havia imposat l'auge de l'economia urbana i al que la pesta sols hi

contribuiria com a detonant que accentuà la gravetat de ta situació (87)

Tot plegat, serà el tret definidor de la decadència rural del territori

La Baneza de Ueó, Terra de Campos entre els de Ueó, Palència,

Valladolid í Samora. hntenor rural de l actual Hoja, per posar sols uns

exemples, visqueren una expansió demográfica comuna ente 1530 i els

anys 80, moment a partir del qual la davallada ja fou irreversible arreu (88),

La decadència de rimperi trobà la seva expressió màxima en els

esdeveniments d'aquestes terres del nord de Castella. Ai sud, les coses

s'esdevingueren de manera lleugerament diferent,

Al 1575, en el moment en què es van fer les "Relaciones

Topográficas" la vitalitat semblava indubtablement generalitzada. En

resposta a una Significativa pregunta (89), els resultats de tes províncies de

Madrid, Toledo, Guadalajara, Conca i Ciutat Reial deixaren constància de

què de 370 pobles, 270 estaven més habitats que mai, 37 romanien

aturats i 99 havien perdut veïnat. A«ò, demostra el fet que les ciutats del

i87V Diu f Srymwt * *t méxwne da la peMacién paraca habar** ateamad« hacia 1570-1UO l«

da "m §ti?*fc* no pyada »opoi«f «t p*«e a» aatt pot>i»c.<xi erando ampa*»an IM eondicionM da wda
habida Cuanta de qua •* .mpo»it>ta penar »- precte« ot;c ttalama 3» prodúcete« ( ) El Wwiwae M tifwa •

nw*l da >• »a«» 9» ataatieidad M to da«a da predwetet agrteetat y a« l« tf«p®a**äad qy* van« o« mantonaraa
Our*ö«f»m«fn« ma» «il* a« ur ci«<io umrtt •< cu«i • w v« í·p·̂ o· a« « ••iii.a·a a« tot »u*'c» 3» moâ« d«

wptíUción o* IM m«<j,ot a« paâyecié«« <J« ta canttaad M f«o«ic fl.»pombi« Aêl ta '•>•>. or

d«mo j «fi« y MMmM d« cuit'»o M Miradla ' ^fffifc y
V»g«u «ntr« «itr*» IM «enetuMon* «ponâo»» pw L M Autote P«'« ^f ß«î «i> » M

f K>o»ci<0 >u'«i i»ont»« Ltén, IM? pp AS-TS S Vu
§j c»p^>ii»mo »n ÇastiH« ..... Eco"Qf"'« y toct»dt̂  ....in Jy§ a« Canpo» p y»1 630, Sttcmanca.

1987 pp 151 165 (Vun d«mo»tft corn ta 0«c«o»oca •<• me* pronunciad» « IM c.i/tat» gf»n» i com, ë 1501 *l

coo|um d« ta població tura1 »near« ci·i» M i cam he oamottra lanalm 0« tat »ana» parroquwte), J Ma«o

Gonialai i JA Satas Au**nt "La pot>acií»fi d« Muarcano» (provincia da LagtoAo) Mfun lot <ag>»trc»
(1MO-170H* Cuaflamo» da .nvattigacitm gai Catag» yitwaft̂ n« oa ta

II nom 1, 1976 pp 51-62 ¡1575 éa ta dala qua matea ta «iawé da tat corbat parroquial*), R Otada
San Miguai 'la villa da M.ranoa da Ebto y ta ena« dataatat dal M*. El Datado tnüènce da Camil« pp it?
1$5 taqui, 1560 a* ai punt d*mwi da ta caiguda qua tata ramataoa par ta paata Imitat uian

(8«i Com diu S Sarataaaar, da wagadM to man»» t da praguMar porta implícit yn datamtinal kpyt da
raapoata Ladmmmraeió eantrei ne te lanía §ant etar afí *> menant da Qúaatienar toto»a Veua! at al numaro da
caaM y habitants qua hay an atta puaoto1 ».hab.a amiguamanta mat e mano« qua anota y cual M a razón da

eau dtoftiMueté*** tu Eteafta da» nato . p 90)
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sud dt Castella, les d« f impla regió dt U Manxa, -més tardanament

ocupades i políticament• van allargar més el temps del seu

creixement que, ben bé, no s estroca Hm {m cop acabada la centúria La

regió, en conjunt, s'expandí de mantra moderada al llarg de tot ei segle i el

trencament no es consolidà tins els primers anys de la següent centuria

(entre 1605 6 amb pesta i 1615-16 amb crisi de (90), Les

ciutats d'altra banda, seguiren trajectòries Guadalajara al

descens progressiu de la seva població des anys setanta, per acabar

el segle menys poblada que al 1530; Oytat Reial s'engrandí fins 1575,

moment a oartir del qual, a través de les corbes i els censos,

es constata l'inici d'un període fluctuant que amb energia

16021163), punt d'un llarg estagnament amb de

fluctuacions cícliques (91), Toledo, el centres triat per la Cort

per residir, observà com, ai llarg de tot el segle, es consolidava com una

de les ciutats més de ¡a península, però el seu auge fou al

15701 la caiguda va ser notable, de de 50 000 en la

etapa del XVI a 20 000 cap a del sw-cents (92) Tot

plegat aquestes són dades que ratifiquen la decadència general del

territori, la millor pauta explicativa de la qual es troba en la constatació de

la crisi generalizada de les economies camperoles. D.E. Vassberg és

contundent:

"...las últimas dos décadas del siglo XVI fueron apocalípticas y
desesperadas, con malas cosechas, terribles aumentos de
impuestos y epidemias virulentas (..) La sociedad de la España de
los Habsburgo era predominantemente agraria, y no podía seguir

190) M M Mwin Ocien, 'Lo» Mimtet d« fl*mef rai* «-»tone« lotor* MMnd y C*«M« I« Manche

E iUoc «ctoai M to euM&éff' OnnoofiBi Hijfénff _... pp ÎSMS5

P1>- ien eondMMiw O» C FM*« pyMwaaM « Ciudad
gjfjj Spynî h »conpnry CwntofKif«, tfff r cKMM p*' D R Rngfe**, M «d" g y * «recorria

M*0r.d IMS, pp 34Î ¿43

(92)- f Lof*M* TdM®, cium tonciu».on» d« M femenil« Alvar«!, •

i »v i«fm.nç >r jj «»auf o« Miad d» »^-c XVi "o¡«<>o '982 pp 12-19



prosperando sin la existencia de un vigoroso sector agropecuario
Mientras los campesinos castellanos fueron capaces de generar
unos saneados excedentes, el imperio pudo manüntr su prestigio
y sustentar a las hordas de burócratas, juristas, clérigos, soldados y
otros miembros no productivos de la sociedad, que constituían el
símbolo de su gloria. Pero cuando la producción agraria comenzó a
tlaquear, al edificio entero comenzó a derrumbarse, y ni siquiera el
tesoro de las Indias pudo evitarlo, puesto que sus cimientos ya
estaban socavados* (93)

Enmtg del descabdellamet col·lectiu, solament la ciutat que

es quedà amo el cap visible d'un »mperi decadent continuà creixent i

creixent, més per acumulació que per capacitat de transformació interna i

dels encontorns (94) Madrid resultà ser, a la llarga, la inevitable capital

d'un regne en ruines aïllada i absorbent (95)

2.4- EXTREMADURA» EL PES DE LA SOCIETAT SENYORIAL

Extremadura era, en realitat, una part mes de l'ampli

conjunt territorial de les castelles El pes de! veïnatge i la continuïtat

territorial, l'esmorteiment que presidia les activitats econòmiques dels

ciutadans, la identitat en l'organització social amb un tan fort i destacat

)• O i Vaaavaig Tüffu ügaJMiB CuftB* ....... Stftwfj,, 'B t̂etigf', i.̂ fByttgiqt m ...!>
iare*%«a '966 pp 292 293

(94). El cf*n*m*ñ«i d* Madnd *a aacoi« eem •• I6g«e pi&po'oon» notatoiM Al i»3 »-habitava« «i

voltant da 12 000 « t4 000 parasnM «•»'• qu* la 1901 t*fOA* A MoWia-iarlrand ja havta pufat • IM 20-25 000

lAw »lac't d or Lf »p>qn» jt »«» Hetumai La pgpuigton Ju f»»git tft Ctf-J« au XVtÉ !>•«;>• Pw» 1 985 p
20t) A fínate a« MQ« I« pobi«c>e M pod« s«rw «i« vc««nu a« 10 fnii PATMAM (tt 70S el 1 594-M) i|uaniia
qu« M va '«du r br^camaif amb la »odio« da la Cort cap a ¥aiiaSoM 69 3n ai '600-4 i qua po»t»noirn»ni

va eréaw ja aanaa alurar-aa Sor tanclyawn« da M F Caf b«|c Itla >.a p îac^n j(g:j§:vtn|iiigf j^fjgfl .jjtijf
ttniiiaa dal ttalc XVI »t»*a m«<indc> ot ' VQ'Q xiX Madrid 1M7 pp 1»-1M 21' 7 369

M- La valoració qua an fa D R Rwgreaa dai aau papat no dawa ombra al Outt» ' a cMaraneia o«
Barcalon« y Lontfra« qua importaban tranafotmaban raambaiaban y rcauportaban mueftot productes ¡ante an

al caao da MI 'hmtafiantí' como da marcado» diHania» Madrid ta limpiaba a importar tanto da uno» como da
otro» para «atracar au p'opio con»umo intatno La capital proporcionaba adama* aacaaM b«anaa y taiviciM
comarciaia» a Ca-tida qua pudtaaan habat mducicks a M aœtadad rural a yna irMrwAcaeién y atpaetaMzactdn

qua anadiatan algo da vanadad a w modo da vida ( i la capital ofracta poce qua amnaaa para aatimular la

productividad rural, y aa moatraba incapaz da eraar lazo» arara la damanda da IM zc'ia» marttmM y lea

producto» dai imanor* (O R Mngioaa Mad no » la »conomia atsafteH p '0^
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protagonismo del model senyorial etc. eren tots elements que la

possibilitat de dibuixar una frontera entre ambdós territoris Amb m, no

sols m poeten constatar semblances Extremadura tema tes seves

peculiaritats pròptts. Allò que de manera gràfica ftia com • "barra

de conquistadores ' té moltes a dir M seu passat

Extremadura vivia, en part, a de la

dtls beneficis que se n'extreia d'una terra àrida i i del pes d'una

societat senyoria! rígidament establerta se'n derivaven de les

que condicionaren els moviments pobtacionats dels homes i les dones del

territori Ho veurem més endavant, revisem, primer, les que han

donat suport al desenvolupament d estudis sobre del nombre

dels homes al de l'Antic Regim

A través de la de dirigida,

per A Rodríguez Sánchez i M Rodríguez Canerto els

l'Extremadura moderna han donat, en els darrers anys, un important

salt endavant, a través de diverses en què deiS

comportaments demografies té un protagonisme rellevant La de la

recerca es fonamenta en la combinació del les

documentals tradicionals recomptes i censos i Pel

que fa al segle XVI, es disposa entre els primers, dels recomptes

de 1530 i 15Í1 i veïnats parcials com les "averiguaciones" de 1552, el

"censo de los obispos" de 1587 i la sèrie sobre la ciutat de (1557,

1561, 1580, 1586 i 1595) (m). Entre els parroquials, stn

conserven de bona part del segle XVI, tot i que el grau de perfecciónament

en l'elaboració millora en el decurs dels moderns, com és habitual

(M)- LMbdi i avMwMié d* IM quantiM fu« M d*spr*n*<t daquMtt wcompiM fh* f*sifttitt A
Çfegf jefclaetè« w tim9tÎÈ!mi<ia* t« •« tftfftXjfl Cêe»»«* itî? pp Si
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arreu. B principal problema metodològic que tots aquests recursos

presenten a l'hora de servir de base a ta recerca és ta indefinido de

l'emmarcament territorial d'Extremadura (bisbat o jurisdicció), cosa que no

es va solventar tins ben entrat el segle XVIII i que, en etapes anteriors,

dificulta la generalització í tipificació de les tendències des d'una

perspectiva transecular (97),

A partir d'aquests materials, les línies de treball s'han dirigit

a ampliar t matisar els problemes que podien haver esdevingut tòpics en

l'estudi de tes estructures pobiactonals d'Extremadura: primer, aprofundir

en els mecanismes profunds que propicien una forta migració a índies (98)

i, segon, la xifra i d'evolució del contingent poblacional

(99) A més, han aparegut centres de preocupació, focus comuns

de la demografia històrica les tendències del creixement, les pautes

de comportament biològic familiar a través de l'aplicació del mètode de

Fleury-Henry (100) i de l'estructura sòcio-professional (101) Amb

ItT) * •» eoftv*ti*nt* aa*»J*í «tro pfotoiwwa qua alacia ai buw conoamttnto da la pce,«oí r
•rti«m«'t •« i hacho da qua Í*9ttw*dtjí8 no conattuya yn temíem uniforma tfyta«fa gran parta dat pottodo

moderno S« ettructum MQufl d4a*tniM eiícumenpetenta por ajw*ple *n al «ocuonio M vac "os do 1591

i do Trueno Pr«Mitc« e» L«4n * t* Od«n dt S«f*̂ >e f ion« co«io te t»ft» a« Cet» y te *•»»• d*
i« piovncí« a« §*tom*ft€« con te 411« •* ptodye* MM <5'»p»'»iCm ."<o'm«tiv« y un«

compt«»a«<J qu» no tawowecn MI »>»t»m»ii7».-. «AT * M A@drtfy«i Canclio 'E numere ö« IM wfr*m*Aet wi IM

modwnw* w» * AednguM S îchw y o»w }jjgp.!i _ Jt latypitfuri legig H Let ...TSayipo»
8«0»|0i '<W5 p 4«

(M- Són •peflBcwn» •: 'à«.Qu»* IM «br*t d» P Htwtado |̂ taa^ fjf <t»Aot H§̂ _|»9l|fiEcai dt K»

tft a Jijü Ejjtjg t̂ita am it*»»»! y< Ageota durXf <H flftgy »gjf di t» conamKt. H88 « * ftwb«
Beccmgt* *U »m,gf»c cn «ft«M«Ac « ineM» XVI ApcnaciCf doewmwM purs un fietwte d*

dt) m«me iiflo* fifviit̂  tft< Cfiite ¿i EMutf̂  ^<tf»f»*fftei W y V iUO-1932
Amb<3vi»t tr̂ Mlcn d«tt*' M tòpic •ebr· >• »wt>ci»«d« bwia e«1f«cc-c »oci·i dft honiM que van »oAr

f99l- teto« tot «n r*«po*U • >•« op1'"ii»t*« *wo'«c>en» propo*«d*« p«r T Wart» Qil * *Ooeun«fHo

«! »«l® XVT «»vi»t« dfl C»»e dt IHudio« f»»»B«Ao». X«, 1W7 pp 23-4? qu* eowe»r« p©e
•logic«' un« «MMM Qu«nt<« M pofcl«ei« *n un» E »pany • «t «i MU tr*« Ditli«ni mom«nt h nw ic

(iflOh U «MI tf* Ptedilp̂  S*«h« Cfc^p Pattî rtu jt_$gjnaafMiBi»tflf d>moofal»cct .
•m»r.ofm«nt crtad« Mguxtc po«t»»io»mvil per te «• M Rod'igu« Cancho U »rflt d» Cifffi «" fl »iQlo WH
tDtfnoonfl«» ScKifdadi Cae«*»« 1M1, han <j«tmrt tea pauta« d« tettipctèra matodoidgic« da laaccla gu« ia
da ptedui «MI -mportant votum da 'acarea amt> ebraa com tea O ' Taat6r Nwftai Amcf. *«»o y

Badaior lf% «JA Rodafucz Ofaiara La p?0tac.0n da M+'.da an ai « ÎQ XVn ftac^ci, '385 «a
f Cort»«Cortfc« La PQOtaciCin Qa Zatra an toi t,gi<>« XV1 y XVM Badaioi 1983 da M A Haméndai Baffli·io
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aquest panorama $9 recerca ben delimitat : en vies d'explotació, cal veure

quines han estat Its peculiaritats del comportament demogràfic

d'Extremadura en els temps moderns i, més particularment, en el segle

XVI.

El primer gran problema a examinar se centrava en definir

les grans tendències d'evolució de la població al llarg del segle XVI, A

través de l'estudi dels censos i dels recomptes generals, A. Rodriguez

Sánchez proposa un balanç poblacional marcadament significatiu. El punt

de partida el pren en 1530 amb un total de 75421 veins, xifra que es veu

notablement augmentada en comptabilitzar, ai 1587, un total de 150,331

veïns. Estem, evidentment, davant un període clarament expansiu que

s'estroncà en les darreres dècades del segle, ja que en el cens de 1 591 la

o'jantia aproximada de la població descendí fins a 118.701 veins (102), La

trajectòria sembla ser claia. La tendència recull una línia de fort creixement

de la població entre les dues extremes, alentida i fins i tot, recessiva

al final (103). Res no es espectacular en l'evolució i, en alguns nuclis

urbans concreis, ni tan sols es pot verificar el més mínim increment en el

nombre delr homes (104). A més, un altre element significatiu és la

if «n Igĵ tifgfî ĵggjffggi. *••<• de«tefal i«éd«a, J voto . Caee»e» Uwtwded de
Ejrtfefwedura, * if,/. Peeyttad de Fitoeofla y Letras, entre *MrM

(10*1- H«v%i» perlet antenomem del p»» ommpiaMn! de IM Mtrueiufw eenyonato e« «to

comportée* ntt a«- -- '/«»ici Lat ttWMttgecione que hen utMM el mélode de r«conMry«eió Je femiitm i§r

po»et f.« rt i*u <«ctert «ortament ».gnrf.ctf.u» com »on !• mwcfeíi mciaèncM 9*1 Q u» ftia cone«0y«Mzat com •

d*r ,ogr«f « ioc«l ë»«rw "••!, é« a air 1* foci·l·l •mr·m·ny· et ui meMl cur d» »oci«!«f etanwrit pci«'it:«d«

-̂ om d«u J Fernand« Nieve *Le Exvemedure de IM Mmpct modemei te no» pr»**n?a com« une *oc'»o«d

m«rc»d' por c»c«nd«io»e» deeigueldedM, le* que emiten ente te mmone, pnvilegtede y pod»'o*a y le

rnayeri i epieetente, con»tr«6ide e vivir inetudltsivmifM *f le penune e le psErete* U Femér.éei Nwve, 'Le

•ecteced* en Hijjgfie .dt Bfttmeduf̂  . p 53«) AQU»»I leí de oeee «de«o~ecenemoe mpi^c« eemp̂ temenM de

dee* > neieMement dtlereneiets eem «en un etevet índex J «odooemi« d« eieeee • l'eNerecté Seit «ndiced̂ e de

lee r*<4et demografiQu»» (emiliwt en fumeié de le ccnd^ct* eoeieJ a»i» -ndividu» |ede! d'eece« el metomem.

irte, .il» intergeMwet, feeyndMet »mal extenaté de) nyeli eof̂ î d, «a*e» de «nortelitei et¿ )

H 021- M fíodrtguw Ctncho 'E¡ •Mjm·fo d» lo» »rtfemtno« ' pp *34-4«5

(1U3|- í Cone« Cone« en el eee de le ciutat de Zafra perla de *ie «etaMdad iS-^-tMT i *e)

decrecimiento 1NM6B1' (La pobKciép 0« Z«n> pp 25-2«

(104)- Sen tot« «II« nueie petit» i de catect«' «mm»mment rural :-- T« are Hergui|uele, Qareiaz.

Aleoienn, C«Aefflero, Benocan«. Au»«d« Cwbap, etc
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desigualtat evident entre món rural í urbà. B pnmer caracteritzat per

trobar-se en un situació de profund endarreriment, anclat en una misèria

notable, oprimit sota el pes del domini senyoria! i abocat ineludiblement a

un progressiu despoblament que fornirà les bases socials de bona part de

l'emigració a índies -que no és altra cosa que una sortida de la misèna-

(105) I el segon, en clar contrast, vitalitat per ciutats com Càceres,

Trujillo, Badajoz, Brozas, Plasència, Zafra o Mérida que superen els 1.000

habitants i que concentren la part més vistosa del moderat expandiment

poblacional (106),

Quins són els principals elemente que ajuden a interpretar

aquesta trajectòria? La similitud amb els ritmes de Castella és el principal fil

conductor. Podem establir un punt de partir1? molt baix per les etapes de

finals oe la Baixa Edat Mitja, el qual, necessàriament, propiciarà un

expandiment posterior (107), Aquest fet és de vital importància perquè

l'augment poblacional del XVI, en gtrwa!, no fou tant producte de

transformacions econòmiques de que ampliaren la de vida

dels individus, sinó una necessitat ineludible de r^habrtar un

territorial sotragat per fams, i guerres durant la

segles medievals. Estem davant d'un creixement a precari, extensiu i sense

(1CS)- OlMt MW*** ton«m«nUi» h* «pon«! I* ^•»tig·Of rM*fW P«' « *apfc*r I« terta tort.d« 4» M
gent» tf£xtr*mMura cep a indi*« primera, i« pobres* g»n»'a rö«o« a«> te'nto" »rwwg du«* «cofwwa «frena

profundament arcana i, Mgon*. la 0tir*M d*t p** d*t *»ny«iu junadteeienal teudai Ei mm ht H*M* *l d*r»»ra
d*l* conqu*f«dort no »ta **eon* *eci*i, *m6 poter** d* »oi*̂ niai V*f*u M C*rä«l«agu*t Qwram, fMtfiwctén
d* lo* »acto'ai d* I* «mifraeién «rtramana *n *l »igio XVf, B«vti« a« Et^d'O« Ext'«m«fç« XXXV M, 197B

P •eytf^wMMM. *L« »«191*0̂  **p*âol* a amène* 1900-1979", 9lüd« Hijeante* m HfBg»t!B B. Lae»a.
M*dftd 1974 pp 123-147

(106)- D*dM «portad** p*r M ^»drtgu*t C*ncHo,*£f num*r« d* to* *i#*m*A(w. ', p «91
(107)* En aquaat« mai·ino» term** IM c on wat* E, tiopn Angtiar quan d'u q u« *Tr*a I* iMana*

r*fr**Mn d*mo8f*«iet qu« **p*nm«nt6 Ouaflaiup* •" lo* arto» «mal*« d*l «fio XV y pnm*re* d*i XVI, oeb.û
r*fl«tr*r»* un* p*qu*A* '*cup*'*cwbn *n *i f**te d* **tt ÚNMM s*J*irs* da to« 667 vecmo* o* 1525 ta pa»û a
lo« 712 d* 1591 * V*f*u 'PoBiaeton y producción «gran* *a Guadaiup« |1661 -1741¡V âcïii d*J Conqfe»c d«

iy;.X¡y, Madrid 1·IS, p 359
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transformacions Tot plegat, fa molt més fàcil d'entendre la poca de

l'auge i el seu posterior estroncament cap a finals de la centúria

A través de les fonts parroquials, s'ha pogut precisar molt

més la cronologia de les diverses etapes En el període comprés entre

1545 i 1571 es produí un augment dels naixements en les principals ciutats

(108), que, a poc a poc, s estabilitzà fins arribar a 1580, data, considerada

per A, Rodríguez Sánchez, com Unid clar d'una tendència regressiva en el

nombre de nens nascuts. La primera sotragada al creixement es pot datar

amb precisió: 1556-58, anys del contagi d'una epidèmia c*e febre

"punticulaf" o tabardillo" que es va difondre per tot el territori (109). À partir

d'aquí, el virtual eMpandiment demogràfic fou ja directament afectat i, des

de 1586 a 1598, la davallada va ser el tret distintiu més dar í evident. Mote

factors ens en donen raó A les principals ciutats, naixements s matrimonis

començaren a decaure, mentre que es crispaven les corbes de la

mortalitat, evidència clara de què tl fantasma de la pesta començava a

planar per tot el territori

"...es el descenso brusco de la nupcialidad en Hervás en 15Í8-99
(,„) así como el descenso de tos bautismos en 1600 junto con una
fuerte mortalidad de 1596-99 en Navalmoral de la Mata, lo que nos
inclina a creer que la demográfica, aun sin concretar del todo
su verdadera naturaleza, se halla presente en esta zona en los
últimos anos del siglo. La presencia indudable de la peste en
Plasència, en 1598 disipa ya toda posible duda (...) una situación
pareada se manifiesta en el obispado de Coria, donde una fuerte
mortalidad se produce en todos los lugares examinados con
registros disponibles, de 1597 a 1600..." (110)

(1W|- Tal i e®fw *• pol comptev«' «n «it c*»ot d* Cácww t Zafra a travée de 5 «Muât* 4a A

Bodrt§y«i $êneh«i C^rtt ge^aeién y con»artimitfte> : : . pp (142 i 4« F Cette* Ce»»« y» población tí»

MlMJtl patet X¥l y XV«, Baéajos, 1M3, pp 19-2» 11M
H09I- Eia •<•«•* 0« i»pid*mi« h«n «MM «raluM p*r A Reflngu« SénchM « 'U ' •&'« puntoeuiv y

15741 £l£±njjrj num 1f1,1Sft

Pena Motxi« LM cnf»» a« monH'C«g f « Ejpî aJnt>w Satet XVt-
XIX MMrio i960 pp 262 263 qu* comptem«nt»n i »mpH«r IM of*»Mt p«r S Vincent «n M MU Mtudt »oc'« *U

P«Mt ««amie« d« 1596-1 «0? pgb»*«t »n la '»cop.iac* Andaiy.if on i» EqaC VoO«'f a EegfigBil * Soo«aae

Of«n«d» 1965 ppSi-80



Les dades no són enganyoses i, «n l'estat actual de la

recerca, alguna cosa més es pot dir de la natura i causes de la crisi

demográfica finisecular en els territoris d'Extremadura Com diu A.

Rodríguez Sánchez

"...a partir de tos artos setenta se produce de nuevo la interacción
de variables cíclicas y accidentales como las epidemias,
enfermedades y pestes, junto a desajustes económicos (malas
cosechas, plagas, sequías, hambres, alza de precios y presión
fiscal) y tovas militares, que determinan el retroceso de la población
y la agudización crítica según nos aproximamos al final de la
centuria del Quinientos,.,* (111)

Tot plegat» sense oblidar, endemés, la important fugida de

gents de la terra que, obligades per l'estat de misèria generalitzada, no

troben millor escapatòria per als seus problemes que la sortida a l'aventura

dlndies (112) En aquesta situació, el XVIí s'intcià de manera

turbulenta, com és gairebé la habitual en tot el mosaic peninsular,

fins a l'extrem de poder afirmar que en ell es va produif una inversió de la

tendència, iniciant-se un període de decadència i retrocés en els

comportaments poblacionals. Tal realitat no és altra cosa que un nou

indicador de la ruïna i deteriorament progressiu de les precàries

estructurals que fonamenten l'imperi dels Austries

(111 >• M Bedftguat Caneho, *£( mimare O» let **lf*m*A0t *, p 491

(112)- In comr«po«ieic podria tar un »«clot •M·ug·rtfw I« :omp'ov«ci« arribada i aatatga da mon»

dala momeo« ««pul»«» dal rafna da Granad» qu« art I« tava »otio« c«p * Portugal, acaban •ugm·m·m •<»

•»•ctio» pobi«cion«n AI moit» d»i» »«rmon» a U«v«« d«i» qu«i» •• a«»p:«c«n CMS q u« et h*Mu*i «

Extremadura Amb «« aqua*t »actor no arriba ni Mi »oi» a aupte «i <Jr»n»tg« qu» vt »uDO«ar rtmigracié cap a

i aflariof i ta« dhwraaa ••com···» da la meitaUM caia»üotic« v«g«u p*r a mea a»i«ii» S Vineant,

da toa moñaco» M Mino da Granad« y «y r»p«no an CaaMa" a *.Valúen tn i« «poc », moor na PD

Aqoaa« «tamaot ana otMiga a '«corc»«r la importancia inaitiditt« qua al «actor migratori M *jn i anaim da favohieté

da la població an «to lamp« mod«rn» ( ia manara earn pol di»tor»ionai la« m.cro«n«;,n» urbana«
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2.5- ANDALUSIA, LA TERRA DE LES ANADES I VINGUDES.

Com Extremadura. Andalusia era també part intrínseca de

ia Corona de Castella, fou el centre de proveïment i el punt de pas de la

riquesa que tota Europa cobejarà Aquest és el tret fonamental per a

entendre el que s'esdevingué a Andalusia en els temps moderns, en tots

els seus comportaments », en particular, en els demogràfics. J. Cepeda

Adán recull dues frases, ja famoses, que donen una cabal idea de la

realitat: el segle XVI o "la plata sube del sur al norte y los hombres bajan

del norte al sur* i el XVI! o "el hambre que sube de Andalucía y la

peste que baja de Castilla" (113).

Les terres del sud són les que presentaven una

bellugadissa t mobilitat pel que fa als comportaments humans; cal, per

tant, veure amb deteniment què és tl que ho «»jstifica. Entrem, primer» en

l'avaluació de l'estat actual de la recerca. Probablement, la tònica dominant

és la dispersió. No hi ha clàssics sobre l'evolució de conjunt de la

població andalussa de l'època moderna, propiciada, en bona

mesura, pel fet que l'evolució demogràfica del territori s'estudia, sovint,

lligada a la de la resta d© la Corona de Castella. Donar una ullada a les

obres de síntesi clàssiques sobre l'Espanya dels primers Austries, ens

permetrà de fobar múltiples referències de care general sobre de la

població i l'economia a l'Andalusia Moderna, cosa que es fa especialment

patent en la producció historiogràfica del mestre dels modernistes

duM feMM pwttnywt * Dowtoflw« Ofta t* primara > • Mat*© Aiwnên iQMZfBán d*
(• t*gon« ¡ »on racottida« p*f j C»p«<J« Asen • *CMM y o«p'»t>onei à« la Mtatena da Andalucía »n

la Edad Mod*mt* constància inaugural pubucaaa § IM Ae|§j jfjgt »I Çejeamog 3* Htüana Ja Antf«lueit
. Córdoba IS«, pp



espanyols A. Domínguez Ortiz. La manca d'un balanç general no és, porò,

l'únic element a considerar Altres dos són de major importància

B primer prové de les ja tradicionals dificultats

heurístiques. A part d'alguns documents da caire censal que as conserven

da manera dispersa per cada una de les diferents ciutats, com és comú

per a la resta de Castella (114), ia gran maiona dels registres parroquials

es trobaven en un estat de dispersió absoluta fins dates mott recents, cosa

que ha comportat una tardana aproximació als rrtmes d'evolució interna de

la població Solament a partir de la dècada dels 80, s'inicia el treball,

encara amb moltes llacunes, sobre llibres sagramentals, treball encara

amb certes mancances d'aprofundiment metodològic, justificat,

fonamentalment, per la notable joventut d'aquesta línia de recerca dins

l'àmbit universitari andalús (115) Aquest de llarga dispersió dels

recursos base ha comportat, en segon lloc, una interessant i també

lleugerament desorganitzada tasca d'investigació sobre fonts de caire

complementari que aporten dades de manera indirecta sobre l'estat de la

població i, en particular, han fornit un important suport per a tractar dos

(114)- En aquaat Mntit prato*bt*m*fti ta m«t mimada d« la* uutafe è« SeviJta ;i Que «i e-<WMrv*n t

M poder« eatudtar do« c«n«o» fkeeai» (1S33 t IMF) quatre de reAgioeoe HHI 1965 1SM 1SÍ7) • me» a«

ear» Je 1S71 qy* e« un repartiment del« morisco! que M v «n «ipul»ar de G'«n§d» Vefe*i f Moretee Padrón

H*figt|§ d» Sa»»li; jlt J.1 cjydjdjjtj Qu •• 'C"to> S«v¡ii« i|77 p 61 £f* *) eonpni j»ne-«i a« temton «to c »"»o»

mat habí«« »en ala oa 1S34 i 1591 par a ( Anoaïu».« occi<j»nt«i i a) (M iMi iMT i 'ÍS1 paf a loríenla!

««tudiatt paf S Vne*ni an d%ar«a« lf«c«u» i par A CaMifto P m»oo *El wv-oo da miiiena« y • pobi*c ir MÍ

Ramo da arañada aniM1' ^«tatu XI '%' pp ti fi «nv««i!«»

(11S)* La primara concr«c.o a«gu«*t« irvmai tasca da rccarea a« va poMu da manitatt a trava« dat

primar Cong'«» < dai* II Col leqyw dhiMôna d Andalusia qua J M Péraa Qwei« eon«*d«ra »mbiamatic» rmpceta

ato qua »han o«*«nvoiupat an afta« eonttadaa paivnauiart pal q u« ta a la dtapanuo mttoétMg tea i la dattguai

qualAat dal conjunt da >•• comunicación» praaanladM co«a qu« •» la caraci«fi»tic« evidaní da quei»«voi t,pu»

da'auntôcMiAca afaaM dato m«c'o-congf»»»o» fia Monsgraftaan tem^raia Httténea ' pp 4* 198) En

quaitavoi dato c*»o« al qua «¡ van r»ti«ctit éa nmei cada cop miikw daflnit, ifuna irua da racarea tar^w tofira

(evolució dal» «»actiu» peblactenaia a FaaM da la qua aattava andaganl »>nnurt*ni»m«nt an airaa c«ntr«»

uravatMana da la patiin«ui« Mo««« da la« comunicación» pfaaanttdaa • h«n eontelidat pMMrtormar« an toa« i

han inicial al aarnpra to«« pf oca« d articulació d un« Ima da raearea amb ewittnuial po«t«'ior Nom« com al da

1C Afearas Santal* par Savilla. JI Fon«« Peras par Cordoba. L Co*ona» Taiada par Jaan o la rac«ntm«nt

pubitead« tau <M f Sanchaz Monta» par Oranada, par citar »ci«m«ni algún« dato qui stum ocup«) dai* primar»

•agía« da to mooamnat dañan clara eonatàneia dai pr̂ aaaiu augment d*aatudi« duw i àmùrt da la a«mogr«fit
hirtóric«
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dels ternes fonamentals m la demografía andalusa: la incidència de les

escomeses pestilents i «1 trasbals social implicat en la controvertida

expulsió dels moriscos El mestre m aquest camp de ta recerca és an B,

Vincent (11§), En conjunt, el ens porti a recordar que de la

població andalusa en els temps modems ha preocupat llargament eis

diversos investigadors que han treballat sobre la zona, però que no és fins

dates molt recents que s'fia »ntcial un esforç de recerca en la línia

metodològica d'altres nuclis investigadors, peninsulars o estranjers,

Però, quines són les principals caractéristiques que

defineixen revolució de »a població de les terres del sud peninsular en

aquest crucial segie XVI?, Cal fer una primera constatació, Andalusia era i

és un territori fragmentat pel pes de dues diverses tradicions històriques:

les terres orientals amb llur eix vertebrador als voltan,, „j l'antic Regne de

Granada i les occidentals amb un cap evident com és la ciutat de Sevilla,

envoltada per nuclis com Córdoba, Jaén i Cadis, aquesta darrera de vital

importància en el seglt XVIII A més, el desenvolupament peculiar que, a

causa de l'arribada metalls preciosos de índies, assoliren les

principals ciutats propicià una clara potenciació de les desigualtats ent̂ e

món rural i urbà (117). Amb tot, podem establir unes concretes

peculiaritats en l'evolució de les dues Andalusies

(11€|- Sortosament, al '965 M va públic« un vetym on M van facotitr «gyn» datt principal» arbclaa

•n particular tot't pastas i »Ob'» mónteos qua •< llarg a y«a dilatad« trapctona da 'acarea havia adita) ar B

Vincant an ravalât da didal aceé», co»« qua eorvartia ar* raalmant eonIMva to pettibilttal da llagtr arttcta«

anianemani cuati com al da 'La pacía atténue« da '596-'602' e *ta* apMtamiat an Andalucía duranta ai tigio
XW e 'La a»pui»Kin da iot monteo« dal Aaine da Oranada y tu raparte an CaaWla* antra aitrei Vagau S

VmoMi Andalucía «n lg f dag _jj|p0aw§_ggonoff>>t y teoadaJ Orawada, IMS
(117)* La praoeupacio dal aondaig da raearea, dlngl par LC Acarat Sani·ié paït vettantt da Saviila

avidaooa la pf»oeupacie da no öa»cuidar un anlorn afran »onam«nt«i paf a anfandrt la dinámica r*a< da l«

pob*aci6 andaluaa (vagau L C Alvarai Sertai6 i coi laboradot *La población da Saviii« an IM tanat

paff<xju«ata« tigloa XVI-XIXV Actai Ja io> II Coloquio» .. tomo I, pp 1-1^ No as pot oWidar qua Satnlia a» an

aqua« »an« IM eia aMehJtMnaM atípic da mobilitat paf tar pum da pa« ob»gat d« meta gam qua sortia a
lavantura mdian», coat qua eonöiciona MW comportamam« damegritea qua *a» tomn a vaura amb la

normalitat f Wo'ala» Padrón La etudafl aa) Qumiamo» . pp
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En tos darreres dècades del segle XV, la política duta a

terme pels Ms Católo afavorí una situació conflictiva on la belicositat era

la norma, a causa del desenvolupament de les étapes finals de la

conquesta del territori oeninsular davant (Invasor musulmà. No cal ni

recordar aquí el significat crucial que 1492 tingué en la historia d'aquestes

terres, L'inici de la posterior pacificació, la consolidació d'una política clara

de repoblament i i esclat vigorós i ambiciós del desenvolupamet de là

política de conquesta i explotació dels nous móns, en paraules de P.

Chaunu, foren els condiaonants de la progressiva dualitat dels

comportaments demogràfics andalusos

En l'evolució dels encontorns del regne de Sevilla es

poden comprovar unes tendències prou significatives Lauge i la

densificado de les ciutats va ser un signes evidents de la

prosperitat (118) Es poden comptabilitzar més de 32 ciutats amb més de

1 000 veins (119), on es concentrava la màxima força del creixement

vegetatiu de la població, cosa que marcava diferències substancials amb

la resta de la Monarquia. Aquestes ciutats manifestaren uns ritmes

profundament similars en el temps. Tres serien les principals etapes amb

què es pot compartimentar el llarg segle XVI Els primers quaranta anys

del segle foren un període ple de dificultats on la situació de penúria

causada per guerres, pestes i males collites arribà a afavorir la possibilitat

(11eV à travée oe la magna obra d'l tvmzt» m pot conetatar t» »wportènci* sruciai aye te«« «n 1*
vida urbana *1 mon del tràfic t •' tràfec eomereiat U p»e*è««a de meicaoef» vingui* *ar?e«j del tarnten

pemntuier * 09 ta» principiï» placet ettranfete» Hayia 4» contem una dinámica población*! peculiar <

ebwtamant cotmopodi« a SaMHa, tot«im«nt arf«r»nt a la da la '»»te da i»» pnncip«i» c.ui·i» 9a la eorona Vacay

E. Loramo 8am, Çynafcio ëa |icaâa can 4méncji an la <pocf _da F.ühei ti Vala&Miö, it7», «e«
paftw.ul»rma« al prunar volum |,f| m«fcaci«tM > fi fafico mdnnp Vag*y, ttmbé, R Ptka,

La apellidad iaympga agfl irte.XVI. Sareeiena, ¡9?&.
-* Woi comparatiu valgui aquí dir qua pal mala« pancxJe al Principat català, tnctoMt al tamtarw

da la Catalunya franc«*« »clamant quatta «ttmM, Barcalona. Parptnya Qirona i UaHia uMfapaaaa* ato mi vaint,

dada qu« no ptiKiM da molt» ma» comamani Vegeu J »ffiéataa. gjtggf^f df E»tudi »igtgjgté. Vo1

Bafceton« ^9n p 139



d'assolir exemptions fiscals de la Corona, les quals han quedat reflectides

en l'elaboració d alguns censos de població (120). Aquesta va ser la

primera de les etapes de forta mortalitat epidèmica que B. Vincent ha

tipificat en ei desenvolupament demogràfic d Andalusia, destacant

particularment els assots de 1SOT-8 í 1521-22 (121), Fou, àdhuc, un

Période difícil i delevada mobilitat on encara resultava profundament

conflictiva la dualitat repob!ament-expuls»ó que tan fortament hauria de

marcar l'esdevenidor en la història d'aquestes terres (1ÍSÏ). Un cop

superada aquesta etapa incerta t vacil·lant, s'inicià el període més vigorós

de la història demogràfica d'Andalusia en els temps moderns, vigorós amb

el mateix rerafons que tensa la lluentor de la riquesa que arribava ais seus

ports. Eren els temps de! monopoli del comerç Tot plegat,

va ser com un miratge

Entre 1540 i 1580, ens trobem una tendència

clarament alcista lligada ineludiblement a la prosperitat econòmica, sobre

tot del nucli sevillà Dos factors donen carta de naturalesa a I eMpandiment

unes altíssimes taxes de natalitat i un saldo migratori àmpliament favorable,

que necessàriament havia d omplir de color, de varietat, de perills t

d'inestabilitat els principals carrers t places de les ciutats (123)

(120) J I Fort»» PèiM "U •vo·uc*»' dwnogrftlic« d« Cé»flob« w tot »»§»• XVt y XVH
d* HMfllM y pnmcTM »»»««»dôi»" AgtajjNM..PtgrgK Çypffttg.Jt,H^t«i.̂ .<^a«yÇ .̂_Anoli»wCt

Cefdoö» 19/9 79 p 386

(12H- *ÜM •B^tmtM tn Andalucía <o » mHo XW •" A"d*hiÇM..tfl ljJEd*0 Mcfl!tma_ P 40
(1221- AquMM t«ro^.»nt <jtf«e!«tw»Ht »»§»» *f rttuibtf «i« i« t**e» o« govern d*it R«M Creies c«»

d«' moment *n què • fmai O« ' E d«! Mrt|» v* s*r rvpeliM •! t«ff «o»• h*n ocupat bon« p«« d« to tMC* d« r
a« M A L«d«fo QiMMda tmo crtieM com *U peWKtén •nd·iui· «n •• wgte XV Sot«» ptovt.on«.»*' Am
dt Mitten« Eesnemtca » Social. II, 19691 met op«c.«imefrt «i e@n|ufit dobr« 0«dic«T •! r»§nc «M ur*n»<js 'U
r»pobl»ciôn M r«>no M O'«n«d« «nt«fiO' •! cAe 1SOO* HUMP.« mM 1 tO 19W e 9rjnfjjj MitlffUi 0t un
am i»iam,co (ia32-i?^i, M»df.d 1969

(1231- Nomtt c«i f«vi»«f IM *tfr*t v»g«u p«' ««»mpi» M qu» ta « alguRM a« IM p« >nctp«ii eiuUtts
•i nomtor* d« n«m»»n«m» d« 5#vtii« qu«ntifie«U pw F Mot«iM PiWrôn iL* ciuO«t) a«1 aututtulM .. p ft nota
1) 0 tot «i«v»««« MHM dt n«um«l i nupctriiut dt Cotöoo« comprov«d«» pw J l Fon»« P«r«î fU «voiweien

d*moflr»fic« dt Cerdobti ', pp S774MI o *i dot»««« cr»m»m«m mi»tc«n»«i d« J««n *mc «mt» 4029 vmn» «l
18301S1% «11S87 l« qu«i COM don« tin« tax« d« era« m*nt d*i 21% ('EMud.c dtmof rtf-ce <M t« cud«a o«
J««n «i «I »igio XVir Ad«» d«i P'im«' Congreto dtjjfjgjp d« Anoaiuci« .. vel I p 2iS)



Probablement, tos migracions siguin el comportament demogràfic més

extès m la Sevilla del cinc-cents, tal i om descriu F, Morales Padrón

". el hueco que ocasionaba la sangría emigratoria st llenaba con el
aumento vegetativo de la población sevillana y con la mata de
aluvión que sobre ella se proyectó para estarse, para ir y volver, o
para seguir hacia el Nu«vo Mundo Las bajas que se produjeron en
el artesanado urbano -mes emigrante que la nobleza* debieron ser
repuestas con inmigrantes de otr is regiones, con los moriscos que
no podían emigrar y con campesinos del mismo entorno sevillano.
La vieja Hispalis era etapa final para unos y simple etapa intermedia
para otros „"(124)

Tot plegat, la verificació d'un creixement

espectacular, Sevilla duplicà ¡a seva població entre ¡533 i 1588 (125),

Córdoba seguí la mateixa pauta (126) i Jaén no fou gens aliena a la

mateixa Unia (127), Al voltant dels 80, les coses canviarien; fam t pesta

trencaren sobtadament la vitalitct anterior B Bennassar comenta que la

pesta de finals de va ser particularment dura amb les zones més

densament poblades (128) i, en aqutst sentit, I«, visualització de les àrees

de difusió del que B, Vincent defineix com la "pesta atlàntica" resulta molt

significativa a títol comparatiu (129), El mal pestífer, novament, va ser el

missatger, l'encarregat de posar tn evidència les apanències del

creixement, Mes seria a totes llums inconsistent intentar afirmar que

l'arribada d'un agent exterior, via malaties, pot estrocar la vitalitat d'un

(124>- F Moral«» Padrón, I» ciudad Of» p S3

(12SI- Segona ai mala« autor augment» d« M 000 • 129 OOC habitan» (p 65)

(126)- Fortaa Pé»W comptov« qy*. afltra 1530 11571 *l nâffitwt da v*îni passa ci* S 2S3 • 11 SOC, la

quai co»a c«rt*ci la dupleaeié da la pobiacifi yreana

(127) Entra «malt d*l XIV t aqua*ta «tapa dai »agía XVf la »a»« a» ct»i»em«m M pot quantificar «n un

190% p*t Savuia i un 170% p*r C6>ooba i Jaén, COM qua tvxJancia al notabla »»panöimeni oamcg-atic

d aqua«« àraa qua a laa acabada» dal »agía aupoaari â ocimadamaM un 2i % éal iou¡ peWaeionaJ da la

corona da CaaMIa ivagau la »mtaai vaiorativa o»arta pa> J f Sani Sampaïaye, 'La damegrafla htaténea an

Andalucía1 an Damogra»la Hitt^nc» an ^tpan« pp 182 186)

(128l- B Bannaaaa/ y pipaftfdjt i»ate.,. pp M.02

* V. Parai Morada, comantant cooeiu»ioni da B Vmctnt a faAela »obra 'La pasta atlántica da

an la »ava r̂a wabn IM enata da mortjltda^.. p 280, aapaeialmai« «ota 4« t mapa da la

gaogralia dal t of tagi a la p 259
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expandiment tan notable J.I Portea Péraz introdueix quatre factors a

sumar a la pesta per tal de justificar més àmpliament el pas sobtat a una

fase profundament depressiva males collites, decadència de l'economia

urbana per ('excessiva presió fiscal, expulsió dels moriscos i auge de la

sortida pobíaoonal cap Amèrica, A més, encara s*ht podria afegir un altre

factor: durant els anys de govern de Felip II, el deute exterior va créixer i la

riquesa indiana (cal recordar que en aqusts anys es produeix la substitució

de l'or per la plata) quasi no f «é estada a les ciutats del sur peninsular,

Seviíla, a finals de segle, veia l'or, però, ja, gairebé, n» el tocava

(130),

A escassa distància de tota aquesta bellugadissa, ens

trobem amb una problemàtica diferent. Ei regne de Granada,

darrer refugi un dia, torera, havien somniat

convertir la península en una de les més parcelles del seu »mpen.

entrà en un progressiu procés de decadència. Estem enmig d'un dur

contrast entre una de les més de l'època, un dels

esplendorosos nuclis urbans (131), i una profundament rural. Tota

la controvèrs*a que tantes ha omplert l'expulsió

troba en aquest regne el punt de constatació més evident. Granada va ser

durament assolada per la pesta negra a finals de l'Edat Mitja, cosa que no

va " îr el manteniment d un fort nucli urbà, amalgama de cultures i de

yents». L'esmorteiment de les pnmerts dècades del segle s'estroncà

durament en la segona meitat deixant un panorama "...negativo, brusco y

(130t- p»' • UM m*t ä**.aHaöa Mm«Kie data eicim : alt p':cetc» 0« raff »toada da l or • Eapany« > »a

aava raAatriftyeio peataww, vaga« P Vil«. Qrf y tmmát an (a. HtttefiajtjSO-Jfgjfl üaicalona 1§§1 PP 1ST-

212
1131) Sagena j da Vrtaa, Granaa« et Cynic« CHU« ••p·nyoi· qu« ë tog 0«i Mfl* nAanié l« MV«

p*r «obr» d«i« «9 000 tiaManit i p«' a«»»ot« d«it 7t MÛ, M i vtntear uns t*n£enet« ciara al
150C f.n» 1800 (La urb«piz«ci^n o« Europa. -yM'gy? earcctona. 1M? M 355 357 i
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sangriento. " (132). B. Vincent analitza algunes d« les causes de la crisi

demogràfica granadina L'expulsió dels moriscos va tenir profundes

repercusions, que m tan sols I esforç repoblador podrà reparar (133). Sí a

I Aragó aquests composaven un 20% dt la població i a València un 30*0. a

Granada eren ti §0%, cosa que en el moment de l'expulsió va suposar una

pèrdua de 250000 a 175000 habitants, és a dir un 30% de la població

total. Ou« no pot considerar desgarradores aquestes xifres, més en una

demografia com la de I Antic Règim?

Però, no és solament un ball de xifres, sinó que e! més

important va ser que, momentàniament, les productives es van

veure directament afectades B Vincent es contundent en ratificar la

importància econòmica de la desorganització profunda de l'espai agrari

(134), que, segons les darreres investigacions, no es va produir de manera

immediata, sinó alguns anys més tard (135} Amb tot, no es va acabar aquí

la història. La conversió forçada dels que van quedar i la progressiva

situació de i conflicte va desembocar en d'una

revolta que va acabar en guerra sagnant: la deis de les

- E« parata** tfa J C «p» 3» Aoâfl 'Cimaa y CMT'*»'?"*» *n • '•*,§:;.',» 9* Andalucía * p .

(1331- S*gsn* A Domingucs Onti al fa§«a da Qr*n*a« *» <§ empip at llarg öat t*§ta XV) 3»

murciana and«iu»o« • saatatlara q j» v»r p-or <'•' yna Amplia ttac* da tyfidaeié da pe c.»» •- la

•Dommgutt Ë Afflua Réa<m>f< La> Kam Catpfaco» y 'ff Am»o* Itodnd 1901 p T2J
¡1341- 'taquiiibr« eeenom*qy« M a region «at -»at'»« 0rêe* * '• pa···i· eoiftaiMa

d« M pal 0M Mo'i»qu«t è lauf uliliaMien MgènwtM« d« la eulyra «n ;•'••»«> « d'un

compta«« d l'ngation qui pavanait da 3*va>op0a' ''arbonebhira MM* icutat M» fermM Ça fttMflt il«

pouvaiart concentrar tou» .auf» a«oi» »ur un twritotfa JtH« limn« au« maiilayrat t»"«>i travaillé infanaèrnam

la comparaison a»» t*rr** cuiJivaa» dan» la pramicra moitié au XVlt Meet* ay milmi ay XVtilé wecw at

aiou'd^ui Ttontte un« axtatmon p'og'a»tva daa cuitu'a« à Marieur dur mém« ttnaf« »urtoul an miii«y

montagna'd Ça QUI ne -igniti« pa* obi'Oatoi'tmam un pin* B Vine«« *Un modela c3* aecad»"c« !•

Royauma oa Ora-aa« aan» ia oam-a't,a'» du JfVia nacía' A.P.JJKDH.D 21?

l'35|- Ab*oiuumaf* eo.rc.oani p«. qua ta ai baiar<(; oa w» parduM peblaeionM« »obfe tôt an

r*f*fène« a) fracas 3a ta dualrtat a«pui».o-'apoMac«5 R Banrtaz Sânchaz Btaico fnatisa, pa'C tas rapare>»>ent

eMMrM«i*a an to producció da cafaair a cauta da (• »ubttituciô Oai mooai ag'icota a«it menaeaa ¡bancal»

•iMama compiai a« -agatga u« da «a« miikx» tarta« aiavat» randimant» «te p«r jn« agneuMura a*t«n»iv«

lligada * la ramada-ia M llana tip.c« date 'apobiadof» fSetora té 0«cao«ncia d*l RMA« da Qwwda La

conaacuaf>cta oa ia «>pui»:6n da lo«-nofIKO« «n » cof.dado aa Catafa«' ĵ tdtt. ném S Viléne«. 1977 213-
244)
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Alpujarres qui, enmig de l'intolerant govern de Felip II, van donar carta de

naturalesa a l'inici del canvi de tendència i progressiva decadència de

l'interiorment esplendorós regne de Granada (136),

Las darreres dècades del foren, així, dures

per a tots els andalusos. La pesta, en opinió de tots els investigadors, va

colpejar durament el territori i va sentar les del posterior

generalitzat al llarg del XVII que nan caracteritzat de manera

contundent, ". más que una crisis creemos estar en presencia de un

auténtico derrumbe demográfico inscrite en un contexto de calamidad

general .* (13T) Cavant d'un panorama tan dessoiador, la »nterpretaaó de

l'enfosquiment i de la pobresa en què ha viscut Andalusia en el decurs del

seu històric no sarprenent, probablement, res no és

més perillós que la riquesa que provoca lauge

transformar les productives

2,6- EL REGNE DE MÚRCIA, UN MON PER OMPLIR

Un cop que iniciem el nostre recorregut a través d© la

franja mediterrània un nou aire envaeix les anades i vingudes deis homes i

(19t) ta poténmca ta d<*ew«*é ttfaoidgiea § ne »ob'* « tenu > partie da «acpuieic

han general "u» da tinta que no et ag j ai moment a« citer exhauevvement encara qu« toi« te«» a Moi cic
falencia Si wat ne em permeto da tranteriura I op^uo tff J Ham«Äoft gya ceneidere paeyliaffnant iMeroeaent
' M drficii «raer qu* un grypo Unte« qua vivía an gh«f1c>» reâyMdo an »y !ib«f!«c o» äacpiazamiante cen
imirtada» oponunidada» de educaetén d»»pO|adc da loa daraetioa etviiaa aaanctaJaa y pardtda tu aM* mas a«
un »igio antea pudiera haber »ido la pana mea ilyatreda y a*ic.«nta da la potwacior atpaAo<a a. tiernpo d« ta
axpuHior * 1, mea endavant, ' EapaAa gané matanalmenta cor la unidad .eligiMa y la aagyndad poM««a
f»«ultanta» da la a»pui»ion da loa nienaeaa « í Si Ma mon»cc» ne hubieran aide dapodaoo» EapaAa podría
haber aufndo vano» »igioa de violencia, mcluae mayor «,,» la padecida hoy por Irlanda y ai L.bano porque tas
diarenciaa en aato« puafcio« »oto ton religiOMM m^mra« qua en EapaAa hutoietan »'do a la vat raligioaat y
atnica» * E ¿ Hemiltop "La» conaacuancia« aconomicaa de la a»pui».6n de ta moiiMoa* Aciat .dt)..Pftm«r
Conqft»o da Minor» de ándaluste.,, pp 80-61

(137). Aqueat éa ai dur balan«; retent a A> amorta ¡Huaiv«: ajfian»tbi» a to? •> Mrrl·len Vagay J L

Sene*«« Lora, Detnograia. » anaiiti» hifiÉrse Enmona '600 'B6C Myehra 19*7 p 2ti
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les dones d aquesta {Mural Espanya del segle XVI (1%). Sotmesos a la

incidència deis mateixos elements pertorbadors exteriors i complicada la

situació per un grau problema étntco-reigiós que va afectar profundament

els comportaments poblacionals, e! balanç secular presentarà en aqueste

territoris un aire menys decadent que el que va caracteritzar el centre del

territori peninsular

A l'igual que a la resta dels regnes de les recentment

unificades corones, ta magnitud de la recerca sobre l'evolució poblaciona!

dels primers decennis de la modernitat deixa encara molt que desitjar, tot i

que des dels anys 80 un brillant l̂ íol d'investigadors hagi posat sobre la
%

taula alguns dels trets fonamentals per a entendre les principals pautes de

tct el que va S» el primer problema a és la qualitat i l'abast

dels possibles recursos documentats que hagin de servir de suport a la

recerca, aquesta va ser la preocupació a solventar per tres dels més

reconeguts investigadors de la regió murciana. M.T, Pérez Picazo, G,

Lemeunier i F Chacón (139) Ells, juntament amb altres, han fet possible la

consolidació d'un ampli conjunt de treballs de recerca que, des de

oerspectives metodològiques diferents, han donat els primers passos en

el coneixement de l'evolució del poblament en funció d'unes determinades

estructures socio-économiques en aquest territori

'," 38i- En piarte* precedents havíem cementat i« pfogreaswa cowoiidaoo eint a« qy* «near« t« pet

considerar com un panorama {Seetydw demogràfic» amb mort» buits de • tipitieacté Cl« tres models penmaulare

devoiucié del poblament al llarg dais temps modems *l de fmtene» »I a» la perifèria iöf8-atlant*a • »I a* *

penfèna mediterránea (no entrarem squ. en favaiuaeiô 0« t< a» atoaoMament precw ytilisar el r.cncept» de

model amb la freqüència ame qua ana obaequten ai» Meneaon gaiíacr La aeva a»p»crficrtat ditereneía)

prové de toa Ofvar»at Iraietariaa »ócio-aconcrnigua» O» casa área eem a condicionaoo'ai tnelydiblea flyna

peculiars modals tfevoiucié ëel pobtamam El caifa 'etaroatafi oa¡ certf« en rétete a lea perrtenea < la aeva

directo incidencia en la canaiioaciO dai» desenvoiupamarit» de! eegle XVIH en aón elements 'oíamenau a lenir

en compta Vegey el balanç aobre el model mediterrani en particular qua propose en 'estat actual da la

recerca J M Per et García 'La demografía eapsMa peninsular del M0te XVIII ' pp 6-12

!138(- En aquesta oora lea bases materials per ato eetud.» de deifiografia nistonca reben un

tractament especrtic amb especial atanciS ala registres oartoquiais Veçeu Matenai»« para una luatofia del Berne

de Mu'cia en lea tiempo» modernos Murcia 197S
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Com irrtu, dues són Im einet documentals emprades

censos í recomptes generals de població i registres parroquials Els

primers forneixen la base més consolidada per a delimitar m grans

tendències de la població ai llarg dels tres segles de la modernitat (140),

tot i presentar idèntics conflictes heurístics als qui els han treballat, ei

segons han estat objecte d'una àmplia tasca de tocahttacíó, sistematització

i buidat, encarada fonamentalment a servir de complement a una millor

delimitació de les tendències generals, del comportaments demogràfics de

base i, de manera més irregular i sense uns resultats encara amb el

suficient abast -massa sovint pels infranquejables problemes que presenta

l'elaboració t conservació dels registres«, en la sempre complexa tasca de

la reconstrucció de famílies, on F Chacón ha donat els

fins el moment present (141 )

Múrcia, com gairebé tot el territori de la franja mediterrània,

partia d'un punt precari a Tinta dels temps moderns "Murcià es a finales

de la Edad Media un mundo vacío" {142} A aquest déficrt de partida, cal

(140>- Vagit an agua« t*nM )yM facepilae»6 i avafwacté et IM quantes praaaotada par M T Péw
Picazo i O L*m*ufit*f 'Not«» totora m awtyeté« «a ta población «yreant « trav*t da «• canaot naewnaíat
(1S30-1970V Cmdjmca.df j"v»»VQ»off'- ^Hfr-'C» num i IMS pp W7 Ce« aampr* caí pyntyaittzaf Recta
•Mará me« canti anant da dona» quataawoi <jya»*a Qtotei Q mfle« a» HM toc ' eom a cenooant an ai momani c*
quantificar aM atacfeM pobiac .on«i» gtobait a« qu»i*cvo' parted« »tfyi Qym »if w al «on« at ia »ava tenonc,«
avoijirv« Vwtic rafara«, an «qu«*! cat a ' «»».-»cit mateadamanl cmea qua J M Par« Qareia (a dato
raaunati global« a«a M T Péfai Ptcaio « Q Lamayniar apo»»i an al twomart tf awafaai iaia§a»ada«*afll an
optniô M priman al erawaman! poMaeienal M XVII COM cju» ta le mtiior; ai poo'i« <ar aimmwa al balanç M
tagta XVI No antrara tn ta polémica par ta) corn la difaièneta da entant ampr ait par c«3» una ot laa pam fa
difícil aataWir yn puni dun* Vagaw é M Parai Garcia qui an farticla abam eAat parta aa la *mc«gnM
murciana' ip6i (aní ratarancia ai t)»i« .̂̂  «ponti pato <3o» "v»»tig«0ort o* Mu'c.« a |j_ yqçaac A
•Qtjtnyiie** ëajt rajiég muroanaiiigy XV».XPft Mure« i§84 pp »11 S pal tafia XV! i 1 32-1 41 paitaqi«
XVIII

(141>- F Chacen ^o« m|ifcian<M dal ttate XV" Evrttfcrtft. fantrita » vaoaic Mure« <W8 lawb
reauiait combinatt airtral» tant da »ont» «santata com parroqwi·i»! art coi ía&eractó amb G Laitwunwr *La v«da
conyugal a truva» da la •aeematmeeién fla (amiiiat an to dudad huarta y campe da Murcia duranta ai «gto X^tl
Primara (aaa da aatud« al anabá« mttnmomai' Anatey da if JJMvaniifaë da Murcia Pilotsftp y Lata«. XXXVI
1-2, 1I79, pp 185-217 > ta important aportaste a duaa obrat ron, untat com J Catay i titra» Lt farnÉa an t
ctoafit mtdtterrtoat ttiflot XV-XPQ. Btrcaiona, 1MT, pp 12§-1?1 i f Chacon (ad j f- améa ï iociadfd an t<

S.q'otXV-XlX Barcticna !W7
(1*3- M T ParazPwaioyQ Lawaynwr B çroctto da *>odaf»Niietén . p 5?



afegir un altre element de vital importància com és que, amb la unificació

territorial duta a terme pels Reis Catòlics es va perdre el paper fronterer

que havia jugat el regne, Per tant, l'estabilitat donà carta de naturalesa a un

revifat creixement que va solventar dos problemes tradicionals: repoblà

bona part dels territoris greument desocupats (143) i potencià la lluita per

la terra. Ambdós processos es trobaven en la base de l'inici d'un procés

d'expandiment de ia superfície en conreu, a través de les rompudes í de la

difusió dei regat ge, fonamental per assolir una bona producció a l'horta

(144), Creixement poblaoonal i expandiment agrari es troben

indestriablement lligats de manera tal que que cadascun fou causa i

conseqüència dt l'estat dt l'altre en l'economia murciana del segle XVI

(145) Més persones que lluitaven t ocupaven una terra majontànaméiit

lliure (146), que es converteix així en font de recursos per a mantenir-los i

pol d'atracció per a l'arribada de nouvmguts i, tot plegat, enmig de durs i

freqüents conflictes amb un determinat tipus d'implantació del senyonu

jurisdiccional feudal. Si la conflictivitat derivada del creixement en altres

terr irons se sot venta va amb la sortida exterior, a Murcià la bellugadissa

dels enfrontamsnts i plets entre senyors i vassalls marcà la tònica

(i*3i- Sotx» ta quaaM da la importància oa.» ij»»oot.»m«mi (a »«v« wpafcyaié aeoneirwea « *t

proeéa O* facupafacíé p»og'a«*rva 3«* dais da/rar« dacanr»» da 'E a«t Mit¡« ««gao A L Mohn« Molina "Oaio»

•obra aoetô-aamoffeia mutet»» a »ma« da la Etfad Ma*a (U7S.151S>* anajajj tfi la. Ujwataictefl .dj MufCML

y Uffaa XXXVI '979 i M Aodngutt Uopia 'Población y ftaeaitdad «r tm eomunttí*a*t ^wo«j«f«« Mi

Mure i« ItiQtO XV)' i Simpo» jrr inte'n>ciçn«i dt Mufl»ia' *mp 1 984

(144) La riQtMM o»i tswtert »»ta an la baM 1 ¡u»lrfica bena paït da ta po t̂cia 3«i

pobiacionai No at un factor a mwiyManir •> at POM an contmt amte ta dufa af ida»a eaaWlana Com diu p

Chacon ' noa ancontf amo« an una araa p^viiag-ad« pot ta pratancia y 'aguiac.ûn M «gua eon unaa ttarraa

laraca« y ufM aconomia ' ica an po»ibiliOad«§ y 'acu'»o» ( ) la ana damtdaa aa aneyantra pua* an eonaenancta

con aataa taeMadaa a«" madio tete« ' Vagau P Cliaeén LO» ^uf c »ano« ¿al »alo XVI» p 52

(145)- Laa cau»M daquaata 'aipiotió1 humana IM (t̂ idquan dataüadamaní M T Paras Picazo y O

i-amauniaf El pyocaac da mooa'nuacian p 62

(148). * al Malfio 4a furcia aparac« a partí' dal «>gio XVI come una barra da baja praaién aaAoriat

traa la otonawa amiafiWocratiea da lo« WR CC ( ) ai faalango aa aManda aetora la mMd da la »upar̂ cia

racional Qracia« a una «voiueió damogralica favofabia dicna aupaAew apupa al 'mai aal pariodo toa 2?3 Aa la

población ' an Q Lamayniar, 'El ragiman «aAonaJ an la «oc.adad murciana da la apoca modama' Araaa.

10, 19M p 113
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dominant. Analitzem, així, les grans tendencies d'evolució dels

contingents humans

U Múrcia del segle XVI experimentà arreu un vital

creixement demogràfic -mos potent a to ciutats que a to petites

parròquies rurals i a l'horta de la perifèria- que reocupà els despoblats i

que no va ser fortament afectat per l'expulsió dels moriscos (14?), Amb tot,

la mateixa força del creixement es va veure afectada pels típics de

la demografia de tipus antic. Primer, el creixement agrari tocà í es

començaren a palesar els efectes de la llei de rendiments decreixents,

gairebé sempre vinculada a un tipus tfexpandtment fonamentalment

en les rompudes. Segon, les escomeses de pesta, que a tot el

territori de Castella, també arribarien a Múrcia amb una cronologia molt

similar i efectes molt menys devastadors que no van trencar, en cap

casos, l'alenada de l'expandiment. Tercer» la guerra de las Alpujarras actuà

de manera igualment depredadora a totes les guerres de l'Antic Règim,

amb una mortalitat reiativamement i un gran poblaaona!.

I, quart, les freqüents crisis de subsistència, amb males i greus

períodes de fams, acabar per convertir-se en la por més temuda del dia a

dia de la gran majoria dels murcians. Factors, en conjunt, que afectarien,

progressivament, els Índexs de natalitat i nupoalitat, repercutint en els de

mortalitat i potenciant, indirectament, el desenvolupament d'un ampli

fenomen migratori amb contunuftat fins ben entrat el segle XIX (148),

Tots aquests fenòmens ens els delimita amb moto precisió

l'estudi dels censos i de les fonts parroquials. G, Lemeunier, citant

conclusions de Gutiérrez Nieto i les elaborades conjuntament amb M T

(147)- M T Nnt PtOBe y O Lffiwunwr. B MOCMB Of ffiodynaaetefl .. p 831 K)
- M T Pérts PICMO y Q l*m*uni*r, El»9C««e dt woátmttaetéa . p M
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Pérez Picazo (149), reflecteix am, tots els factors anteriorment comentats,

es troben en la base del constatat auge demogràfic de nuclis sota règim

senyonal com Mula (1%), Cotillos, Beniel i Ceuti (151) D'altra banda, F,

Chacun, tant recompte general pel conjunt del territori, verifica la potència

del creixement, ja que de 1530 a 1591, dues datas puntares en la

demografia del XVI, es de 86,400 habitants a 127 800, la qual cosa

suposa una elevada taxa dt creixement anual de 4,29 per mil (152),

Amb tot, el creixement no fou uniforme, A través dels

registres parroquials, la cronología es pot delimitar amb més precisió.

Quatre van ser les etapes principals d'evolució* primera, des de principis

de segle es va créixer da manera notable i el moment de major auge es

pot fixar entre 153011561, segona, entre 156811585, el mov«ment es tornà

oscil·lant a causa de nombrosos conflictes (guerra, males collites, etc.);

tercer, de 1586 a 1596, nova tendència pronunciada a l'alça sense

incidents catastròfics, però sí fams continuades i, quarta, de 1597 a 1620

període recessiu amb altes i baixes poc exagerades (153) A de

segle, Murcià era un món poblat, amb ma d'obra abundant t pagada amb

salaris baixos que permetia continuar la, ja entíagada, tasca d*apro*itament

de la potencial riquesa agrària. Tot plegat, confluïa en un XVII sota e*

signe de l'estancament (154), no de la crisi i decadència com era la realitat

quotidiana de Castella

(149)- l «Mudi da d i GuHéffM Nieto è» un d*i« paona« < tfôtohfada eerwwR« «n ai mamen! 9»

piaMapf M tMianf población«! aetora al tafea XVI «urce tvagau *Evolucién damograhea tí« la Cuanta da*

Saguta an al ai§to XVT tjpcjnp. XXK, '966 pp 2V 1 1C) Mg ynat 0a tai aavaa apoiac.cn» han attat maMadat

i ampiada» paf M T Perm Picaio i Q Lamawntar, 'Not*» »oC'a la avo.uc.ôn <ja la pebéae«én ' p V37

(150)- Ciutat qua ha aatai mea ampUamant aatudiada par J Gómala/ CaataAs Muta

g« una e^îtyftidaa aqncçi« ̂  ió* f atea XV v XVi Taai tí» »icane»atyfa mtdibi Murcia

da Múrete, INC, PacwMct «Ja fieaofta i Liatra»

(1S1)» Q tanauntar, *EI reaman »anonal an Murcia ' p 122 ¡Wuta¡ pp 1«a i 141 iCeMIa«! p ISO

(Baniafi plMiCautO

(1SÍ-F Orneen. Murcia an la ean̂ na M Pulíamos Mytci«, 1979 p 174

(lS3h Sagena F Chacen. Murcia an If cfnjutia , . e 177

(194). M T Parai Pteaie y O L̂ maMmar. f I grofateda fugfynaaf ien . p 106-109
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