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INTRODUCCIO* 

L'autor d'aquest treball és bagenc i aquesta és una de les raons que ex

plica el perqué s'escull l'estudi de la societat bagenca. Pero no és 1'úni

ca. La realitat socio-econbmica i política emmarcada en la transido del 

franquismo a la democracia han condicionat el tema i la forma de plante-

jar-lo (qui sap si avui abordaríem les mentalitats i no les estructures so

cials). Probablement 1'autor forma part d'aquells historiadors joves que 

no s'han quedat a Barcelona i hascomengat des deis seus pobles i des de 

les institucions comarcáis mes diverses, una prodúcelo historioqrafica que 

renova -precisament peí seu contacte amb el món universitari- la historia 

local. Finalment, hom connecta amb una renovado deis estudis d'historia 

aqraria a Catalunya que. diversos historiadora están portant a terme en els 

darrers anys, encapcalats peí Dr. Giralt, que s'han acostat ais diversos 

corrents historioqrafíes europeus i americans éls quals están interessats 

per la pagesia. En la confluencia d'aquests condicionants es pot entendre 

aquest estudi. 

A Catalunya, cada poblé sol teñir la seva monografía, realitzada normal 

ment eh el primer terg del s. XIX per l'erudit local (sovint era el cape-

11a de la Parroquia). El carácter "xovinista" local sol anar acompanyat de 

la concordanga de la historia del poblé amb els fets que la historiografía 

romántica catalana ha assenyalat com a cabdals (la Guerra deis Segadora, 

la Guerra de Successió, la de la Independencia) i els conflictes socials 

solen presentar-se com a conseqüencia de la dolenteria humana i a vega-

des, es reivindiquen institucions d'altre temps com a solucíó ais proble-



mes actuáis. Evidentment, teñen un carácter desigual, pero un contingut 

ideolbgic precis. Posteriornrent, els erudits locáis han perdut aquesta car-

rega ideológica per tal d'introduir aspectes econbmics i demograficsj mal-

grat tot, 1'interés ha continuat centrat en 1'anécdota histbrica (any, s i 

tuado d'un topbnim) mes que no pas en la comprensió de la vida local. 

Aquesta historia local és un pou de dades inacabable -cal anar amb pre-

caució davant la forma rudimentaria en que s'utilitzen les fonts- que cal 

usar com a punt de partida. La historia general no ha aprofitat ni apro-

fita el bagatge detrecerca que es deriva d'aquestes monografies. 

En aquest treball som deutors d'aquesta historia local i hem Intentat 

també que l'exemple concret -tant en el poblament com en la formació de 

1'estructura de la propietat o com en el sistema hereditari o en els pro-

cessos d'endeutament- servís d'il.lustrado d'un marc tebric general d'un 

nivel! d'aprofundiment que unes dádes macro-econbmiques no hagueren permes 

d'arribar. 

Som evidentment deutors d'una historia regional francesa que ha portat 

a obres extrabrdinaries (Goubert, Le Roy Laduráe, Baerhel) {1) i que a 

casa nostra ha desenvolupat i renovat magistralment P. Vilar el qual ha 

influit decisivament en la historiografía catalana. Tal vegada la divi-

sió de les tres branques deis Annales "population, économies, sociétés" 

ens ha portat a una fragmentado de l'analisi que tatnpoc s'ha concretat**:en 

un model dialectic i dinamic general de la societat. L'aplicació espanyola 

d'aquesta historia regional ha agüditzat encara mes aquesta tendencia (Ba-

rreiro, Pérez García a Galicia) (2). 

Vilar ha fet un intent mes globalitzador (3), la seva historia total; 

pero no impedí que la població esdevingués el motor central del seu model. 

L'abast del seu treball ha provocat que els treballs a Catalunya en els 

darrers anys hagin estat una ratificació de les seves hipótesis i no han -

aparescut áltres intents d'histbria regional que prengués un marc mes limi 

tat per tal de precisar molt millor -les tecniques de la historia local i 

la micro-historia son tan necessaries aquí- els trets de 1*estructura agrá 

ria i la seva formació. D'altra banda, el Ilibre de Vilar presenta una his 

tbria optimista de Catalunya -el país capac? de créixer i d'industrialit-

zar-se per un procés excel,lentrrient explicat-j minimitza els processos d'ex 

pilotació real damunt deis quals es bastí l'optimisme d'alguns grups social 

del país. Des del nostre punt de vista ens hem posicionat tnés en aqiBsts 

mecanismes que no pas en el "desenvolupament". 



El concepte "camperolat" i "economía camperola" han estat desenvolupats 

especialment en el camp de la sociología en constatar 1'existencia glo

bal d'un tipus huma universal en totes les epoques histbriques que es pot 

definir com a tal. Un tipus huma que desenvolupa una economía propia, una 

cultura i formes socials determinados i es relaciona amb la resta del món 

a partir d'aquesta especificitat (4). En aquest descobriment cal incorpo

rar el descobriment que s'ha fet de Txajanov,, 1'economista rus que en els 

anys 20, va definir 1'especificitat de 1'economía camperola (5). 

Des de la nostra perspectiva cal criticar aquesta concepció "general" 

del camperolat i d' "economía camperola" afegint-nos a les critiques que 

entre d'altres l i han fet Hilton i Vilar (6). Especialment cal insistir en 

el carácter ahistbric del concepte i cal reivindicar la necessitat de re

correr a un procés histbric determinat per definir un camperolat concret. 

En cap moment aquest sera un element passiu -tradicional, reaccionari (si 

de cas hi sera des de la perspectiva ideológica d'alguna classe social)-

sino que sera un element actiu ennel desenvolupament de la histbria. El 

camperolat tindra uns trets específics dins de la formació social. La 

semblanga amb altres realitats, poden sevir per a contrastar,^perb en cap 

moment ppr a extrapolar o generalitzar cap a categoriés generáis. La in-

fluenoia de la Iluita de classes i de 1'estructura de classes com els 

elements realment dinamics de la histbria es desprenen també d'aquesta 

concepció (7). 

A la historiografía Catalana aquest plantejament metodolbgic que ha 

estat abordat per Eva Serra en el seu estudí sobre Catalunya en el s.XVII 

la qual ha resituat 1'enfrontament social entre la noblesa i la pagesia. 

Malgrat la consolidació en el dret de les relacions socials feudals, la 

sortida a la crisi del s. XIV fou favorable a la pagesia que acumula ma-

sos rbnecs i consolida una quasi-propietat agraria. 

En el procés histbric de diferenciació de la pagesia, a fináis deis s. 

XVII apareixen els rabassaires que es desenvoluparan amplament en els s. 

XVIII i XIX. El carácter emfiteutic del contráete, la seva cronología 

(no oblidem que fou un deis conflictes de la Guerra Civil de 1936) i l'es-

tabilitat damunt de la térra del rabassaire, ha sembrat de confusió la his-

toriografia catalana que esperava trobar al eostat de la industrialització, 

la proletarització del camperolat. El dubtes i reflexiona han anat pels 

següents camins: 
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-com es pot lugar la marxa cap al capitalismo i la pervivencia de 

contractes feudala (rabassa?) I com eenlliga una pagesia estable que no és 

expropiada i una Catalunya que s'industrialitza? 

-a conseqüencia d'aquesta estabilitat el pairalisme ha escampat una 

imatge harmónica i sense conflictes en el camp cátala, el desenvolupament 

del qual és conseqüencia del treball deis homes i la repartició del pro

ducto agrícola a parts de fruits. 

L'esperit "pairalista" presenta una imatge deformada de la realitat. Les 

nostres investigacions així ho proven. Pero la problemática a l'entorn de 

les ciásses socials ai camp cátala tampoc queda aclarida amb les visions 

que tenim fins el moment i encara menys la seva pervivencia fins practica-

ment la meitat delí nostre segle en una societat "industrialitzada". 

La historiografía francesa a l'entorn de la renda de la térra, la seva 

articulació al capitalisme (Rey, Amin, Vergopoulos, Gutelman, Gauthier..,) 

les diverses vies de transició al capitalisme, la resistencia del campero-

lat i el debat entorn de l'absorció de 1'agricultura peí capitalisme, po-

dJi aportar nova llum a la problemática del camperolat a Catalunya. La com-

provació que la petita explotació camperola no havia desaparegut segons 

les prediccions de Kautsky (la vía classícá d'absorcíó de 1'agricultura peí 

capitalisme) va desenvolupar l'aniisí de les causes d'aquesta resistencia. 

I es retroba amb la definició d'una racionalitat propia de 1*explotació 

camperola que no coropta la quantitat de treball invertit en la prodúcelo 

sino l'inqrés final, deduits els costos d'explotació (8). Es retrobaven 

així amb Txajanov í els defensors de 1'economía camperola, L'aportado que 

afimiava que la transició al capitalisme en agricultura no passava neces-

sariament per la concentracáój ens porta a unes noves vies de reflexió a 

Catalunya. Es evident, que la rabassa morta ers una forma d'accés a la tér

ra estable i consolidavá la petita explotació que va sobreviure fins a 

fináis del s.̂ XIX i desnaturalitzada fins a mitjans del s. XX. 

Aquest model malgrat que ens permet endínsar-nos en la reflexió, tam

poc resolia els problemes. Per una banda, la rabassa assegurava l'estabi-

Utat pero no Taccés a la térra en propietat i al Harg del s. XIX 1* es

tabilitat real es sostenía per un f i l a nivell jurídic. I a fináis de la 

primera meitat del s. XX amb prou feínes comenga seriosament la industría-

lització^ els rabassaires deixaren les vínyes i es proletaritzarenr:(9). 

D'altra banda, hi havia realment una concenfcració de la propietat en el ni

vell que aquesta es consolidaren els masos. Alguns propietaria eren nous 

(penetració de la ciutat al camp)j d'altres antics propietaria de masos en-



riquits. Eren els propietaris rurals que extreien renda ais rabassaires 

constituinfc-se com a principal reláció d'explotació del camp bagenc. 

L.^éstabilltat-dé lá'pétitia explotació basada-BFI l'accés :a':la térra peí 
contráete de'rabassa morta foü una'reálitat ál llárg^del peribde estudiat. 

I eh.l'analisi''l'estabilitat de l'activitat industrial hom ha descobert 

que les dones eren la principal ma d'obra de la industria textil, com ho 

hauien estat com a filadores o debanadores a la industria de la llana i 

de la sedera en el s. XVIII. La petita explotació prenia així una nova vi-

talitat: era el punt de confluencia de dues relacions d'explotació. Una 

racionalitat propia, diferent del calcul de costos capitalista, permetia 

explotar al maxim la ma d'obra de la unitat familiar. L'aportado de Mei-

llassoux i fins i tot de Txa.ianov es retrobaven de nou (10). Pero aques

ta racionalitat -l'objectiu primari de la qual era la reprodúcelo de la 

unitatfamiliar- cárcava maximitzar els ingressos, fins i tot, intentava 

aconseguir un ascens social. Pero era 1'estructura de classes la que 

havia convertit en impossible aquest ascens i com a molt es reproduia la 

propia situació o pitjorava. 

En un determinat nivell de desenvolupament de les forces productives, 

la petita explotació era l'organització del treball que permetia extreu-

re mes excedent entre d'altres causes, per la racjonalitat específica de la 

unitat familiar. Pero les condicions de producció estaven-determinades 

per la classe dominant. Pero aquest desenvolupament del capitalisme no 

passava per la proletarització sino per la maximització de 1'excedent. I 

amb escassos mitjans tecnies, 1'elevada intensitat de treball que s'aconse-

guia en la unitat familiar pagesa era una formula idbnia. No era pas mes 

idbnia la proletarització, almenys fins que les forces productives no 

assolissin un altre nivell. Tot aixb explicaría l'absencia de jornalera 

agrícoles al camp bagenc. 

El concepte mes útil que hem usat ha estat el d'estructura agraria en 

el sentit que l i dona Gutelman i que amb mes precisió encara aporten 

I. Moll-J. Suau (11). Per a ells l'estructura agraria és " un determinat 

sistema de relacions socials que és el resultat del procés histbric global 

de la formació social, mitjangant el qual la classe dominant extreu un ex

cedent a la pagesia; aquest sistema de relacions socials condiciona el 

desenvolupament de 1'agricultura (técnica agrícola) i de la població agra

ria". Per a ells els elements del conjunt agrari (sistemes i tipus de con

reu, habitat rural, demografía, ramaderia, mode de vida, clima, relleu, 

sbl) son imprescindibles per a comprendre qualsevol fet agrari, no son 



passius pero tampoc determinants. 

El concepte proposa una analisi histórica,dialéctica.! ensems, centra el 

paper rellevant en la relació entre els homes. Es aquesta relació, d'altra 

banda desigual, la que condiciona l'activitat agrícola, l'organítzació del 

treball etc. Pero tal com esta definida és fins a cert punt estática, com 

a conseqüencia d'un procés historie, encara que apareíx com a punt d'arri

bada. Cal introduir la dialéctica en l'evolució futura i un element repro-

ductiu: la elasse dominant intenta perpetuar en el temps l'extraeció d'ex-

cedent i l'estructura de classes que 11 és favorable. L'estudi de l'es

tructura agraria ha d'intentar definir els mecanismes pels quals es repro-

dueix en el temps. 

El nostre estudi abarca un període cronolbgic i una área geográfica de

terminada. A nivell temporal comenga a principis del s. XUIII i s'acaba a 

mitjan s. XIX. L'elecció ha vinqut condicionada per la temática estu

diada i per les fonts. D'una banda, a comengaments del- s. XVIII es detec

ten ja canvis en l'estructura de la propietat i de 1'explotació iniciats 

probablement a fináis del s. XVII, i que es concreten amb l'aparició deis 

rabassaires en els pobles concentrats bagencs. El s. XVIII veura créixer 

aquest grup social, igual que la població, la prodúcelo vitícola, la indus

tria de la seda i la de la llana. D'altra banda, el punt d'arríbada ha es-

tat escollit perqué és la data que es realitzen els amillaraments -docu-

ments elaus per a l'estudi de l'estructura de la propietat- i perqué és el 

moment que la industria cotonera introdueix el vapor, mecanitza els telers 

i es modernitza. Fins el 1860 l'estructura agraria bagenca consolida els 

seus trets que s'havien anat destacant en el s. XVIII i la mateixa estruc

tura de la propietat ho demostra. Pero som conscients que a la primera mei 

tat del s. XIX no hem tréballat aspectes tan importants com els efectes 

desamortitzadors i desvinculadors, si bé no creiem que modifiquessin les 

tesis defensades aquí. 

El mare geografic escollit és la comarca del Bages en el centre geogra 

fie de Catalunya i en la confluencia deis rius Llobregat i Cardener (Veure 

mapes 1,2,3). Presenta els seus problemes. Vílar ha demostrat fins a quín 

punt son profunds els llígams entre les diverses arees catalanes. I el 

Bages no se n'escapa. Compra blat, ven vi, teixits de seda i llana, aiguar 

dent etc. Fins a quín punt té sentit parlar d'estructura agraria bagenca 

dins d'aqüestes perspectives? Utilítzem la comarca de Bages tal com va sor 



Mapa 1 
SITUACIO DE LA COMARCA DE BAGES EN EL MARC DE CATALUNYA 
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Mapa 2 
MUNICIPIS DE' LA COMARCA DE BAGES 

i . Ñavarcles 19. Castellnou de Bages 
2. Cardona 20. Moia 
3. Sta. Cecilia de Montserrat 21. Santpedor 
4. St. Vicen? de Castellet 

Cailús 
22. F onollosa 

5. 
St. Vicen? de Castellet 
Cailús 23. Sant Fruitós de Bages 

6. L'Estany 24. Calders 
7, Monistrol de Montserrat 25. Monistrol de Calders 
8. St. Joan de Torroella 26. Talamanca 
9. Artes 27. Aguilar de Boixadors 
10. Navas (Casteliadral) 28. Rajadell 
11. Gaia 29. Manresa 
12. Sant Feliu Sasserra 30. Rocafort i el Pont de Vilomara 
13. Balsareny 31. Mura 
14. Sallent 32. Casteilfollit del Boix 
15. Avinyó 33. Sant Salvador de Guardiola 
16. Santa Maria d'Oló 34. Castellgali 
17. Sant Mateu de Bages 35. Castellbell i el Vilar 
18. Súria 



Mapa 3 
RIUS I ALTITUD A LA COMARCA DE BAGES 

1. Riu Cardener 
2. Riu Llobregat 
3. Riera de Rajadell 
4. Riera de Guardiola 
5. Riera Gavarresa 
6. Riu Calders 

r \ Menys de 400 mts. 
\" .\ De 400 a 800 mts. 
t̂ nni De 800 a 1600 mts. 



tir en el disseny de la Generalitat el 1936 (12) i totes les ,dades per mu-

nicipis fan referencia a aquest marc. Pero ja aleshores alguns municipis no 

van estar d'acord amb la divisió. Alguns es van reclamar del Holanes (fióla 

i l'Estany), uns altres del Lluganes (St. Feliu Sasserra), uns altres del 

Cardener (Cardona), o de la Segarra (Aguilar), o de l'Anoia (Castellfollit 

del Boix). La comarca estricta es redueix al Pía de Bages, ais altiplans 

entre rius, els que rodegen el Pía i les valí fluvials del Llobregat i Car

dener. En els mapes que al llarg del treball aportem hom s'adonara que 

aquella municipis solen presentar comportaments diferents a la resta. Es 

a dir, que en realitat estem pensant en un marc geografic mes reduit que 

la divisió del 1936, pero coherent quant a les seves relacione humanes 

amb una ciutat, Manresa, que actuava de centre urba per a les parrbquies 

de la rodalia. El carácter reduit de la zona ha permes estudiar amb cert 

detall el sorgiment i els avatars deis diversos grups socials. Les rela

ciona de fovqa entre ells i la forma de condicionar l'organítzació del 

treball i el sistema agrícola es poden definir perfectament. En general, 

la presa de consciencia política es produeix a un nivell del país que des

borda el marc comarcal. Aixb no ho hem estudiat. En aqüestes perspectives 

creiem que el concepte d'estructura agraria és valid per a un estudi com 

aquest. Caldra veure si a altres arees de Catalunya el funcionameant és 

similar. 

Pero 1'ínteres en el marc de Catalunya rau en que és una comarca de la 

CAtalunya Central -com els polítics l'anomenen avui día- mes enlla de la 

Serralada Pre-litoral. I si d'una banda viu.una especialitzacíó vitíco

la que no esta Hígada a 1'experiencia litoral, de l'altra desenvolupa un 

procés industrial, que culmina en els s. XIX, totalment autbcton. Els fa

bricante ja ho eren en el s. XVIII i la Influencia de la burgesia barce-

lonina és inexistent. Líanalisi d'aquest doble fenqmen presenta el seu in

terés en el marc de Catalunya quan massa sovint s'ha contemplat la indus

trian tzació i la historia com un fenomen irradiat des de Barcelona. Una 

visió des de 1'interior té els seus avantatges. 

Ara bé, un treball que pretén acostar-se el maxim possíble a una es

tructura agraria, en el sentit totalitzador del concepte, presenta les se

ves dificultáis. Per una banda, la base d'investigació previa de l'area 

estudiada no és molt abundant i , la majoría de temes ha calgut comengar-los 

des de zero. D'altra banda, calía abordar tants aspectes que alguns els 



hem hagut de deixar de banda, altres han estat tractats amb poca profundi-

tat -tant a nivell bibliografic com a nivell del material aportat- i altres 

creiem que queden resolts satisfactbriament. En general^ creiem que roal'-

qrat aqüestes dificultats, ens hem acostafca l'ob.iectiü de definir l'estruc

tura agraria baqenca. 

Cal fer també una reflexió sobre la utilització deis protocols notaríais 

en el present treball. No he d'insitir en la importancia que teñen els es-

tudis de contractació agraria, técnica agrícola en la reconstrucció de bio

grafíes i qenealoqies familiars. Es poden utilitzar de dues mañeros, a ni

vel! quantitatiu i a nivell qualitatiu. En el primer cas sol portar una 

quantitat enorme de treball, es solen deixar de banda quantitat de matisos 

i es solen fixar en una sola afirmado del contráete. L'hem utilítzat per 

a la comparado de dos anys a nivell de contractació agrícola i de fenbmens 

d'endeutament. L'altre metode és el qualitatiu que consisteix en fixar-se 

mes en la histbria que el contráete explica. Avantatges: es reconstrueixen 

procBssos concrets, mecanismes reals, estrategies concretes que ajuden a 

perfilar mecanismes socials. Ineonvenáents: el treball es pot convertir en 

una relació d'exeraples inacabables que el coñverteixen en descriptiu i a 

mes, hi ha problemes de representativitat deis exemples i , sobretot, no es 

detecta la conjuntura sino el funcionament de fons, l'estructura. 

Aquest treball vol ésser una reivindicado deis Protocols Notaríais cora 

a font histbrica perb probablement mostra també les dificultats d'utilit-

zació. Malqrat que en alquns aspectes hem precisat la conjuntura, som 

conscients que ens hem acostat mes a la formació d'una estructura i a laf 

constatado de la pecvivencia en el temps que ais fenbmens con.iunturals 

que !'han:fet avancar. A partir d'aquí la nostra aportació ha de permetre 

aprofundir el model definit pe! Baqes, i comprovair aquelis aspectes poc 

aclarits o .ísimplement intuits i transformar-los a mesura que la recerca 

vaqi endavant. 

Hem dividit:iel present treball en set capítols que presenten cadascun 

d'ells una unitat. El primer fa una breu incursió en la població sense cap 

altra pretensió que ressequir el creixement al Harq del s. XVIII i XIX i 

replantejar alquns problemes a l'entorn deis censos de 1718 i 1787. No 

hem pretés -caldra fer-ho en alquna altra ocasió- estudiar les diverses 

variables demoarafioues i les transformacions en el temos. Som conscients 

de la imoortancia de l'analisi demoorafica en aualsevol estructura aara-

ria oerb ed seu estudi imojicava entrar en un camp que desbordava les 
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nostres previsions de treball. Hem abordat en aauest caoítol les dues for

mes de Doblament bagenques, el seu origen i formació i l'evolució de la : 

densitat. 

En el segon hem estudiat el sistema de ccnreus i la técnica agrícola, 

fonamentalment la vitícola. L'especialitzacíó vitícola provoca un reajusta-

ment en l'equilibri ecolbgic comarcal. El bestiar disminuí, s'adoptaren 

adobs vegetáis i la inversió de ma d'obra fou 1'element clau de la producti-

vitat. Hem estudiat també el procés de fabricació del vi i la diferencia-

ció social al seu entorn. 

En el tercer hem estudiat l'estructura de la propietat de la térra, la 

qual degut a la importancia de la rabassa morta i les possibilitats de la 

font, hem complementat amb l'estudi de l'estructura de 1'explotació. Final

ment hem intentat reconstruir la formació d'una determinada estructura de 

la propietat. 

Bn el quart, sense una excessiva profundítat, s'aborda la importancia 

de les activitats»no aqraries a l'area qeoorafica estudiada. La seda, com 

a activitat fonamental de Manresa, i la llana ais pobles de l'est baqenc. 

Hem intentat acostar-nos a la forma d'orqanització del treball tant d'una 

com de l'altra. En el s. XIX el coto i les fabriques a la vora deis rius» 

substitueixen l'ántiga manufactura. Hi ha canvis de localització pero, 

els fabricants son essencialment els mateíxos. Per acabar aquesta part 

estiriiem la fabricació d'aiguardent i la seva estructura a la comarca: 

s'adapta al vi i no transfoojinia res. 

En el cinque estudiem les formes d'extracció d'excedent que recauen 

damunt la oaaesía. Fonamentalment se n'estudien dues: la contractació 

aqraria -emfiteusi, rabassa i masovería- i les diverses fornesd'endeu

tament oaaes -censáis, vendes a carta de aracia, compra-vendes, debitoris 

etc. Es deixen de banda o s'analitzen molt breument: la conerciálització 

deis productes i la pressió fiscal tant municipal com estatal. 

En el sise hem realítzat una aproximació a la familia baqenca per aca

bar aprofundint amb el sistema de transmissió de béns com a diferenciació 

social mít.lanQant diversos mecanismes (estrateqies matrimoniáis, Causes 

Pies per donzelles maridar, beneficis eclesiastics...) 

En el sete hem procurat definir els diversos qrups socialife: la oaae-

sia de mas i els procés de diferenciació interna, la oaaesía mit.iana la 

qual encara que feble, va soroír en els municíDis de ooblament concentratj 
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els rabassaires; la oetita . noblesa i el seu enriquiment en el s. XVII i 

la burgesia urbana de Manresa que es consolida al llarq del s. XVIII. No 

hem estudiat l'artesanat urba de Manresa en profunditat. 

Finalment, a les conclusions hem intentat definir els trets principáis 

de l'estructura aqraria baqenca a partir deis diversos elemente aportats 

al llarq del treball. 

Son moltíssimes les persones a les que cal aqrair alquna cosa en acabar 

aquest treball. Al Dr. Emili Giralt, per la seva generositat en tot el pro

cés d'elabbració. A n'Antoni Segura que ha llegit el manuscrit i va fer-me 

• suggeriments molt valuosos. A ell i a en Jaume Suau dec molt mes del 

que sembla i es recull en aqüestes planes. A n'Ignasi Terrades i a l'Enric 

Téllo amb qui comparteixo problematiques similars. A Tomas Vidal a qui cal 

reconeixer tot el que ha fet per la informática a la Facultat. Ais secre

tarás municipals de diversos Ajuntaments que, malgrat la caótica situado 

deis arxius deis pobles, m'han ajudat en el que han pogut. I especialment 

al Dr. Josep MS Gasol, arxiver de l'Arxiu Historie de la Ciutat de Manresa 

que va posar a la meva disposició els seus coneixements sobre la comarca 

i va facilitar-me la tasca de consulta deis fons municipals i protocols no

tar ials. Ais rectors de diverses parrbquies bagenques que varen obrir-me 

les seves jDortes. A tants companys bagencs que d'una manera o altra m'han 

estimulat (en Pep Oliveras, en Jaume Serra, la Roser Serra, en Joan M§ Sor

ra, en Francese Comas, en Josep A. Serra, n'Albert Benet). A tots els na-

varelins que han seguit la gestado d'aquest treball i m'han encoratjat a 

arribar al final. I a companys de Barcelona que tsmbé l'han seguit amb 

interés (en Pep, n'Eliseu, la Cristina, l'5\ngels i els antibs companys de 

pis). 

A la Roser Arissa que va passar part de 1'original a maquina, la Mont-

se Noguera que va realitzar les grafiques, en Jordi Sitja que va corregir 

al cátala part del manuscrit i a la Teresa González que també hi va col,la

borar. Els errors i deficiencies perb, s'han d'atribuir tots a l'autor. 

Menció a part, he de fer de la Dolors, la qual no sois va corregir part 

del manuscrit i va passar a maquina part d'ell sino que va teñir mes ciar 

que ningú que aquest treball s'havia de tirar endavant. En bona part és 

també seu. 

He d'agrair també a lá Fundació Jaume Bofill i a la Direcció General 

d'Ensenyament Universitari el suport econbmic que varen donar-me per la seva 

realització. 
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ABREVIATURES 

AHSB Arxiu Historie de St. Benet de BAges 
AMN Arxiu Municipal de Navarcles 
AHCM Arxiu Historie de la Ciutat de Manresa 
AHSM Arxiu Historie de la Seu de Manresa 
AHSA Arxiu Hospital de Sant Andreu 
AMA Arxiu Municipal d*Artes 
ACC Arxiu Casa Carítat 
AFC Arxiu de la Familia Casanoves 
ACÁ Arxiu Corona d'Aragó 
APLIF Arxiu Particular Lloren? Ferrer 
AHPB Arxiu Historie Protocols de Barcelona 
APB . Arxiu Parroquial de Balsareny * 
APA Arxiu Parroquial d'Avinyó. 
APAg Arxiu Parroquial d'Aguilar 
APO Arxiu Parroquial de Sta. MS d'Oló 
APM Arxiu Parroquial de Mura 
APC Arxiu Parroquial de Calders 
APCa Arxiu Parroquial de Cardona 
APSSG Arxiu Parroquial de Sant Salvador de Guardiola 
APR Arxiu Parroquial de Rajadell 
APN Arxiu Parroquial de Navarcles 
ADV Arxiu Diocesa de Vio 

CECB Centre Excursionista de la Comarca de Bages 
JMHACH Jornadas de metodología Aplicada a las Ciencias 
MEB Miscel.lanía d'Estudis Bagencs 
Q Quarteres 
q. quartans 
p. picotins 
11. lliures 
s. sous 
d. diners 
c. cargues 
MPP Molt Petita Propietat 
MPE Molt Petita Explotació 
VCG Venda a Carta de Gracia 
NC No Consta 

OBSERVACIONS PER LA LECTURA DE LA TESI 

-Les notes están col.locados al final de cada capítol. 

-Els quadres i mapes están íncorporats en la seva major part al text. 
Solament unanpart deis que corresponen ais cppítols 2 i 3, la intercalacíó 
deis quals complícava la lectura en lloc de facilitar-la, apareixen com 
apendix al final del capítol. 

-L'apendix del capítol 1 complementa les dades utilitzádes al llarg del 
mateix. 

MESURES 

1 Quartera= 0.296Ha. 
1 Jornal = 0,4896Ha. 

1 carga = 1,2134H1. 



FONTS 

1. ARXIU HISTORIO DE LA CIUTAT DE MANRESA 

A. SECCIO CADASTRE 

-Lligalls Cadastres Pobles (24 Iligalls). Contenen els cadastres 
de 1737 a 1789 de gairebé la totalitat de les Parrbquies bagenques). 

-Repartiment de 1789. "Libro del régimen de las tierras y casas y 
censales que hay en la Ciudad de Manresa y su término advertiendo que el 
numero que se halla en el ultimo del nombre de cada individuo corresponde 
al libro del régimen anterior a este y lo del margen es el nuevo que se 
pone en este libro qual corresponde al libro de cobranza del Real Catastfo 
del año 1789». 

-Repartifíiñnt de 1737. "Relación del reparto por menor de la ciudad 
de Manresa y su termino hecho por la justicia y regidores de la Ciudad, 
arreglado a la recanación del año de 1735, según reglas cadastrales y sus 
primitivos fundamentos, siguiendo la orden del M.I. Sr. D. Antonio de Sar-
tine, intendente de Cataluña". Juny de 1737. Lligall Cadastre 1730-1739(11). 

-Repartiment de 1816. 

-Libro del Real Catastro de 1832. 

-Llibre del Reáál Cadastre de 1722. 

-Personal de 1746. "Llista de la suma deis Personáis han donat los 
gremis ab sos realcions com deis que se han ajustat per fer lo compliment" 
Lligall Cadastre 1740-1749 (II). 

-Personal de 1770 i 1779. Lligall Cadastre 1770-1789. 

-Cartea d'individus suplicant que no han de pagar Personal. Lligall 
Cadastre 1750-1759 i Lligall Cadastre 1740-1749 (II). 

-Relación que comprehende todos los personales, estantes y Habitan
tes de la Ciudad de Manresa que de orden del MISD Juan Felipe Castaños, In
tendente General de este exercito y Principado de Cataluña ha practicado 
con fecha de 20-\/I-1765 con intervención de los Regidores Comisionados D. 
José Antonio Soler y Dr. Josep Fe. Pons y Soldevila" Lligall Cadastre 1760-
1769. 

16 



B. SECCIO FAMILIES I BIOGRAFÍES 

-Lligall Casa Suanya. 

-Fundació de la Pia Causa de Josep Vila del Soler, clerga d'Artes, 
dia 17-V-1708. 

-Llibre del Soler (1733-1740). Lligall Soler. 

-Llibre de lloguers i censos. Lligall Vila del Soler. 

-Lligall Familia Sola. 

-Lligall Solernou. 

-Llibre de Treballadors. Lligall March. 

WLilgalls Soler i March I i II, 

-Lligalls March, I i II. 

-Biografía Familia Abadal, 

-Biografía Familia Pons i Enrich. 

-Biografía Familia Torrents, 

-Biografía Familia Batlles. 

-Biografía Familia Gallífa. 

-Biografía Familia Herp. 

C. SECCIO REGISTRE D'HIPOTEQUES ^ 

-Registro de Hipotecas, Libro 2S Ñavarcles, Valldelshorts, 
Libro 19 Calders, Monistrol de Calders y 

Víladecavalls. 
Libro 29 Manresa, Víladordis. 

D. COMPTABILITAT MUNICIPAL 

-Llibre del Racional 1661-1668 1793-1795 1809 
1669-1676 1796-1797 1810 
1677-1685 1798-1799 1811 
1686-1694 1800 1812 
1695-1704 1801 

1812 

1705-1714 1802 
1719-1721 1803 
1722-1737 1804 
1753-1761 1805 
1762-1771 1806 . 
1772-1786 1807 
1787-1792 1808 

-Qíbre d'Autos en brut 1714-1729 
1729-1743 
1744-1755 

-Llibre de Tabbas 1729-1748 
1766-1768 
1756 



-"En aquest Ilibre son continuats tots los noms deis ciutadans y 
habitants de la dita Ciutat de Mantesa dividits per carrers (...) coraen-
sa en lo mes de abril de 1586". 

-"Contribución industrial de Manresa 1860", Lligall Contribució 
Industrial 1860-1880 n9 1. 

E. SECCIO CURIA DE MANRESA 

-Curia de Manresa (1760-1761) 
(1762) 
(1763) 
(1764-1765) 
(1768-1769) 
(1770) 
(1771) 
(1772) 
(1773) 1 i II 
(1774) I i n 
(1850) 11 

F. DIARIS I REVISTES 

-Revista Ilustrada Jorba 

-La Crónica Manresana 

-Biitlletí del CECB (Centre Excursionista de la Comarca de Bages) 

-SOL I XENT (Navarcles) 

-VINCIT (Artes) 

-Full Parroquial de Monistrol de Calders 

, G. ARXIU DE PROTOCOLS D£ MANRESA (Seccíó de AHCM) 

-Not. Ignasi CASAS, 1730, Test. 1716-1733. 

-Not. Félix DALMAU, Test. 1676-1709. 

-Not. Isidre VENDRANAS, Cap. 1698-1705 

-Not. Joan Bta. PLAOESANS, Test. 1618-1623. 

-Not. Ignasi MONEAR, 1715-1721 Manual de forasters. 

-Not. Félix SOLER, 1728, Inv. 1710-1745, Test. 1710-1745 

-Not. Jaume TOMAS, Test. 1737-1744. 

-Ñot. TORRAS, 1594. 

UNot. Josep MAS de Santpedor, 1769-1770. 

-Not.-GRAU de Santpedor, 1769-1771 

-Not. Francese RALLAT I FARGAS, 1743, 1761, 1768, 1770, 1780, 
Test. 1734-1751, Test. 1752-1761, Test. 1762-1770, Inv. 1762-1781, Cap. 
1762-1771. 

-Not. Joan ABADAL, 1770-1771, 1773-1774, 1777-1778, 1784-1786, 
1790-1791, 1765-1770 foranis, 1786-1791 foranis. 

-Not. Josep ESCORCELL 1747, 1754, Test-Inv 1742-1751, Test-Inv. 
1752-1763. 



-Not. Josep MASRAWN 1770, 1792, 1796, 1810. 

-Not. Igiasi CASASAYAS 1770, 1782. 

-Not. Antoni RAURES 1756, 1770, 1790-1791, Test. 1762-1771. 

-Not. Josep A. FERRUSOLA 1765, 1770, 1780, 1775, Test. 1764-1779. 

-Not. Josep SALA 1740, 1741, Test. 1700-1741. 

-Not. Josep Antón SALA 1758, 1760, 1762, 1763-1764, 1765-1768, 
Test. 1741-1755, TEst. 1756-1771, Cap. 1756-1771. 

-Not. Pau RAURES 1787-1788. 

-Not. Joan CAMPS de Sailent 1797, 1798, 1800. 

-Not. Josep MAS I CASELLAS 1789, 1801, 1802. 

-Not. Ignasi RALLAT 1830-1831, 1848-1851. 

-Not. Tomas COMA 1820-1822 

-Not. Caieta MAS 1827, 1829, 1830, 1833, Test. 1813-1824, Test. 
1825-1832. 

-Not. Joan Lluis CERAROLS 1849, 1848, 1850, 1866. 

-Not. Josep MANDRES 1827-1829, 1834-1835, 1849-1850. 

-Not. MAS I COMA 1849-1850. 

-Not. Francese de A. MAS 1843, 1849, 1850, 1851, 1859(1), Test. 
1838-1843. 

-Not. Gerardo PORTA 1850, 1861, 1863. 

-Not. Antonio GILÍ 1844, 1850. 

-Not. Hemeterio CASTELLET 1848-1850. 

-Not. Ignasi PUIG I MAS 1866(1), 1870. 

-Not. SUANYA 1869 

-Not. CALAFF 1870. 

H. ALTRES 

-Censo de Población de 1860. Resumen del Partido Judicial de Manre
sa. Lligall Demografía. 

-Comparado deis censos de 1857 i de 1860. Lligall Demografía. 

-Lista general y definitiva de los electores para Diputados a Cor
tes de dicha Sección formada con arreglo a la ley de 18 de julio de 1865. 
Ligall Eleccions 1864-1872. 

-"Interrogatorio sobre la cantidad, calidad, destino y cultivo de 
las tierras para formar la división agrícola de Espafia. Manresa, 1803" 
(Cedida per Josep Oliveras). 
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2. ARXIU HISTORIC DE ST. BENET DE BAGES 

-Capbreu de Navarcles 1338. 

Capbreu de Navarcles 1687. 

-Capbreu de Navarcles 1505. 

-Capbreu de Navarcles 1596. 

-Capbreii de Navarcles 1779-1781.̂  

-Capbreu de Sant Fruitós de Bages 1596. 

-Capbreu de Sant Fruitós de Bages 1789-1791. 

-Laudemlos, tercios y foriscapios (1757-1817). 

-Libro Mayor de Sant Benet de BAges (1805-1835). 

-Llibre de collites de vi de St. Benet de Baaes (1751-1835). 

3.. ARXIO HISTORIO DE LA SEO DE MANRESA 

-Llibre de comptes deis masos de la Seu 1770-1805. 

-Llibre Mestre dé censáis de la Seu (1713-1876) 

4. : ÁRXIÜ MUNICIPAL DE NAVARCLES 

-Lligall escriptures 1818* 

-Ami llarament de Navarcles 1860. 

-Cadastre de Navarcles de 1816. 

-Visori de las casas en 1853. 

-Cédulas Personales de 1882-1883. 

-Eñquesta de Navarcles de 1716,"Certificacio'sobre los Interrogato-" 
ris entregats per lo Molt lllustre Sor. Dn.. Joseph Patinyo Intendent Gal. 
en lo present Principat de Cathalunya, feta per lo Rt. Llorens Riera Rec
tor de dita Parroquia Bisbat de Vich, ab individual Reiácio que ari Feta 
Valenti Solervicens y Miquel Cura, en dita Parroquia elegits experts per -
dit efecte'.' " 

-"Resumen general del numero de cabezas de ganado existentes en es
te distrito municipal a 24-IX-1865". 

-Censo de Población de 1857. 

--Cartilla Evaluatoria de Navarcles 1859. 

-Cartilla Evaluatoria de Navarcles, 1859, Borrador. 

-Actes de l'Ajuntament de Navarcles 1833-1844. 

-Llicencies urbanistiques Ajuntsment de Navarcles s. XIX. 
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5. ARXIU HOSPITAL SANT ANDREU de Manresa 

-Lligall masoveries de 1'Hospital. 

-Lligall Valldeperes. 

6. ARXIU MUNICIPAL D'ARTES 

-Actes Ajuntament d'Artés 1841-1845, 1852, 1858, 1863, 1865, 
1866, 1867. 

-Cadastre d'Artés de 1774. 

-Aroi.llaiament d'Artés de 1872. 

-Censo de Població de 1877. 

7. ARXIU CASA CARITAT 

-Llibre Mestre de Francesc Puig. 

8. ARXIU FAMILIA CASANOVES de Ñavarcles 

-Lligalls escriptures i documents familiars. 

9. ARXIU PARTICULAR LLQRENg FERRER 

-Contráete; entre Antonia Quingles d'Artés i Isidre Sants 30-IX-1874. 

-Contráete privat de plantació de vinya d'Aguilar de Segarra 1849. 

-Contráete d'arrendament per plantar vinya a St. Benet de Bages, 1901. 

10. ARXIU HISTORIO DE PROTOCOLS DE BARCELONA 

-Not. FERRUS de Barcelona, 1785. 

11. ARXIU PARROQUIAL D'AVINYO 

-Llibre de BAptismes 1561-1624 
1709-1747 
1748-1784 
1785-1802 
1852-1871 
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12. ARXIU PARROQUIAL D'AGUILAR 

^Llibre de BAptismes 1565-1775. 
1776-1877. 

13̂  ARXIU PARROQUIAL DE ÑAVARCLES 

-Lligalls de testaroents. 

14. ARXIU PARROQUIAL DE STA. f1§ D'OLO 

-Llibre de BAptismes 1539-1636 
1636-1683 
1684-1708 
1731-1749 
1749-1770 
1770-1782 
1783-1794 
1794-1824 
1824-1851 
1852-1877 

15. ARXIU PARROQUIAL DE BALSARENY 

-Llibre de B^tismes 1644-1667 
1667-1738 
1739-1781 
1782-1810 
1811-1856 
1852-1867 

-Llibre de Matriraor»i8l678-1785 

16. ARXIU PARROQUIAL DE CALDERS 

-Llibre de Baptismes 1662-1761 
1762-1851 
1852-1885 

17. ARXIU PARROQUIAL DE HURA 

-Llibre de Baptismes 1654-1697 
1697-1734 
1734-1766 
1766-1793 
1793-1819 
1820-1851 



18. ARXIU PARROQUIAL DE RAJADELL 

-Llibre de Baptismes 1672-1703 
1704-1760 
1761-1786 
1787-1826 
1826-1854 
1854-1856 
1857-1878 

19. ARXIU PARROQUIAL DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

-Llibre de Baptismes.1600-1755 
1756-1852 
1857-1877 

-Llibre de Baptismes, Desposoris i Obits 1852-1856. 

20. ARXIU PARROQUIAL DE CARDONA 

-Llibre de Baptismes 1782-1799. 

-Llibre de Baptismes i Desposoris de la Col.legiata 1744-1853. 

21. ARXIU .DIOCESA DE VIC 

-Avinyó. Llibre de BAptismes 1625-1708. 

-St. Joan d'Oló. Llibre de Baptismes 1716-1815. 

-St. Feliu Sasserra. Llibre de BAptismes 1701-1723 
1816-1822 
1840-1851 

22. ARXIU DE LA CORONA D'ARAGO 

A.. SECCIO HISEÑDA TERRITORIAL... 

-Amillaraments d'Aguílar'dé Ségarra, 1852, 1861. 

-Amillaraments d'Artes 1852, 1861, 1872 

-Amillaraments d'Avinyó 1851, 1853, 1862. 

-Amillataments de Balsareny 1851, 1861. 

-Amillataments de Calders 1851, 1861. 

-Amillaraments de Callús 1861, 1869. 

-Ami llarament de CArdona 1863. 

-Amillaraments de Castelladral, 1852, 1861. 

-AmiIlaíaments de Castellvell, 1851-1853, 1862, 1872. 

-Ami.llaraments de Castellfollit del Boix 1853, 1861. 



-Amiílaraments ds- Castel$gali: 1851,= 1853. 

-Amiílaraments de Castellnou de Bages 1852, 1861. 

-Amiílaraments de l'Estany 1851, 1854, 1862. 

-Amiílaraments de Fonollosa 1851, 1853, 1861. 

-Amiílaraments de Gaia 1858, 1861. 

-Amillaramentí: de Man̂ êsa 1853. 

-Amiílaraments de Monistrol de Montserrat 1852, 1857, 1861. 

-Amiílaraments de Mola 1852, 1859, 1861. 

-Amiílaraments de Mura 1851, 1861, 1864. 

-Amiílaraments de Ñavarcles 1852, 1857, 1861. 

-Amiílaraments de Rajadell 1852, 1862. 

-Amilliaraments de Rocafort 1851, 1853, 1861. 

-Amiílaraments de Sallent 1851, 1852, 1861, 1871. 

-Amiílaraments de Santpedor 1850, 1861, 

-Amiílaraments de Sant Feliu Sasserra 1851, 1863, 1864, 1866. 

-Amiílaraments de Sant Fruitós de Bages 1851, 1852, 1854, 1859, 

-Amiílaraments de St, Martí de Torroella 1851, 1852, 1854,iiil859, 1861, 
1863. 

-Amiílaraments de Sant Mateu de Bages 1852, 1861, 

-Amiílaraments de Sant Salvador de Guardiola 1852, 1862, 

-Amiílaraments de Sant Uiceng de Castellet 1853, 1862, 

-Amiílaraments de Sta, Cecilia de Montserrat 1851, 1853, 1862. 

-Amiílaraments de Sta, m d'Oló 1854, 1862, 

-Amiílaraments de Súria 1851, 1859, 1861. 

-Amiílaraments de Talamanca 1851, 1862. 

B. ALTRES 

-Fogatge de 1515. Real Patrimoni, A-'401; 

-Consell d'Aragó, Leg. 211, Doc. 6. 

23. DEPARTAMENT D'HISTORIA CONTEMPORANIA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 

-Microfilm del Mn, 2468 de la Biblioteca del "Real Palacio" de Madrid 

"Respostes al qüestionarí de Zamora (Cervera, Solsona, Agramunt, Cardona, 
Guissona, Manresa, Berga, Moia, Vacarísses,,,". Especialment la Resposta 
de Manresa. 
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Madrid, 1970. 
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a mediados del siglo XIX, Banco de España, Madrid, 1970, pp. 235-
263. 
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pp. 44-51. 
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Rurales n9 84 (Oct.-Des 1981), pp. 7-29. 
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contemporaine, T. XXVIII (Oct-Des 1981), pp. 545-571. 
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1. L'EVOLUCIO DE LA POBLACIO I DEL -POSLAMEĴ T 3AGENC 

Per a 1'estudi d'una determinada estructura agraria és necessari incorpo

rar 1'estudi deis comportaments demografics, tant els fenbmens que recullen 

l'evolució de la població a llarg termini com aquells que permeten un conei-

xement gualitatiu. La demografía no és una variable independent sino conse-

qüencia de les relacions socials gue estableixen les diverses classes entre 

elles, pero els canvis en els comportaments desenvolupen problemes que forcen 

a la readaptado del conjunt social. 

La importancia del creixement demografic a Catalunya ha estat posat de rje 

Ileu per Vilar que, de fet, el va convertir en el model del seu model de de-

senvolupament econbmic. Darrerament s'Ha posat en qüestió si 1'augment de p£ 

blació V B : ésser tant important amb critiques al punt de partida (el cens de 
1718). D'altra banda no s'han desenvolupat estudis de demografía qualitati-

va que permetin descobrir quines variables varen possibilitar el creixement 

(el comportament de la feconditat, la mortalitat etc.). 

El nostre estudi es limitara a precisar la validesa deis censos de pobla

ció pels segles XVIII i XIX, a determinar el nivell de la població faagenca 

i el seu creixement en el temps i a descriure els diversos tipus de pobla-

ment que es desenvoluparen^ al llarg del s. XVIII amb especial atando al 

cas de Navarcles. Som conscients que es podia haver entrat en altres aspec

tes de 1'analisi demográfica.Les fonts i algunos dades ja recollides ho 

permeten, pero no hem disposat del temps necessari per abordar-ho o havíem 

de sacrificar altres aspectes que consideravem mes importants. 



1.1. LA FIABILITAT DELS CENSOS DEMOGRAFICS AL BAGES 

Qualsevol recompte de població, a l'hora d*estudiar la seva validesa cal 

sotmetre '1 a dues análisis: l'objectiu peí qual s'elabora i el procedintent 

utilitzat per realitzar-lo. No és el mateix que s'elabori per finalitats 

fiscals que per coneixer realment la població; com tampoc ho és que l'in-

dividu hagi de presentar-se voluntariaroent a un determinat lloc o que es 

passl casa per casa a fer el recompte. També influeix en la seva qualitat 

les persones que el realitzen i la seva circumstancia personal. Si el ca-

pella que l'ha de realitzar copsa que és important pot acurar-s»hi, si té 

prsssa pot donar dades al vol i , fins i tot, les instruccions de la forma 

d'elaborar-lo poden ser interpretados diversament i conduir a resultats 

qualitativament diferents. Els historiadors, sovint al.ludeixen aqüestes 

problematiques perb es justifica per la seva compensado deis fenbmens que 

donarien validesa ais recomptes. Aquesta opció pot conduir-nos a acceptar 

resultats que pô den estar distorsionats. 

Els recomptes de població al Bages, per un o altre objectiu, foren rea-

litzats sobretot, per dues institucions: l'Estat i els Bisbats eclesiastics. 

A vegades, fins i tot, es complementaren. L'Església disposava d'una xarxa 

de parrbquies mes ben estructurada i amb dependencia mes jerárquica que 

l'Estat. El rector fou sovint el confeccionador del cens (1), 

1.1.1. Els fogatges 

Segons 3,f. Cabestany (2) els fogatges foren la resposta a la necessi-

tat d'un major control damunt deis contribuents, derivada de l'augment de 

les despeses durant el regnat de Pere el Cerimoniós i el desgavell ori-

ginat després de les mortaldats de la Pesta Negra (3) i successives epi-

demies a partir de 1333 o "lo mal any primer". El cobrament deis focs i 

1'elaborado de les llistes eren acordats per les Corts Catalanes. Aqües

tes llistes son els fogatges que avui coneixem. 

El mes antic conservat data de 1358, el segon, refosa deis decretats 

per les Corts de Tortosa i Cervera, de 1360/1370, el tercer redactat el 

1378 va servir durant molts anys i origina protestes i correccions. El 
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quart data de 1497, el cinque de 1515 i el darrer de 1553. Aixb no vol dir 

que no se n'elaboressin més| en tot cas, no s'han descobert o s'han perdut. 

Els llistats nominatius poblé per poblé deis caps de casa son, sens dubte, 

i en la precarietat documental sobre aquests temes, una font demográfica im

portant. Cal pero criticar-los. Cabestany planteja gue els fo^gatges tenien 

una ütilitat funcional i la confecció era rudimentaria; per altra banda, 

no hi ha esquemes clars de com s'elaboraven i el carácter fiscal no pot 

obviar la possible ocultado Els dominis jurisdiccionals de grans senyors 

pagaven una quantitat per tots els seus dominis i es dona, per tant, una 

dada global arrodonida de la jurisdicció. A part de dubtar del totaljdes-

coneixem les dades de cada poblé. Algunos arees geografiques no apareixen, 

ja sigui per ocultado o per la forma d'elaborar-los(4). 

El problema de les "cases tatxades" dins d'un domini senyorial, afecta 

al Bages peí vescomtat de Cardona que controlava els pobles de Cardona, 

Fonollosa, Castelladral i Súria, la casa de Peguera amb Balsareny i el cas

tell de Lluga al qual pert^anyia St. Feliu Sasserra (5). En canvi, el 1553 

sois falta St. Feliu Sasserra (6). Des d'aquest punt de vista el Bages 

queda afectat molt parcialment. 

La qüestió de fons és la validesa de les dades. Val a dir que normal-

mient es donen per bones i no s'hi introdueix cap modificado (7). El motiu 

no esta en el seu valor absolut - si bé així s'utilitza quan es comparen 

amb 1717- sino en la tendencia tan clara que copsem del decreixement de 

població fins 1497 i la posterior recuperado. La coherencia frena l'apro-

fundiment i qüestionament a fons de la font. Un metode valid per a la com-

provació de la fiabilitat e's la compamió amb altres dades de 1'época per 

veure si coincideixen amb la descripció. Cabestany parla deis seus estu

dis sobre Tarragona, Poblet i Santes Creus i la coincidencia de les dades 

obtingudes amb el fogatge (8). 

No tenim molts eleihents per fer aquesta ccmprovació al Bages. Estudiem 

el cas de Navarcles. Segons els fogatges la poblado de Navarcles evolu

ciona: 

L'Arxiu de f^iontsarrat conté diversos capbreus de Nkvarclas els quals 

poden utilitzar^se com 'a font. cémografica aproximada per les següents 

raons: 

-El domini jurisdiccional de Navarcles pertanyia íntegrament al Mo-

1365 
1515 
1553 

21 focs (9) 
10 focs 
12 focs 
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nestir de St. Benet de Bages, per tant les declaracions del capbreu afec

ten a la totalitat del poblé. 

-Cal descartar les declaracions de forans perqué no residien al poblé 

-El tipus de poblament bagenc -mes endavant el detallarem- permet , 

afirmar que tots -o gairebé- els habitants de Ñavarcles, posseien alguna 

casa,:,„ hort o camp i eren subjectes de declarado. 

La serie de capbreus dona les següents dades (10): 

: Declar. Ñavarcles Declar. forans Total 

1338 33 18 51 
1505 8 — 8 
1596 27 4 31 
1687 72 13 85 

Pels interesaos del senyor, es procurava que tots els homes afectats 

fessin la declarado. L'ocultació es podia produir en el volum de censos 

a pagar perb difícilment en el fet de declarar. Per tant, les dades deis 

capbreus eren correctos. 

Comparem ambdues relacions: les xifres no son forassenyades unes de les 

altres: El 1338, abans de la Pesta perb després del mal any primer, 33 

declaracions/foes, una xifra a superar en el XVII; el 1365, el primer 

fogatge, 21 focs; el 1505, 8 declaracions i el 1515 les dues dades de di

ferent serie más properes, 10, gairebé les mateixes. Els fogatges passa-

rien així la primera prova de fiabilitat. 

Una comprovació semblant s'ha intentat fer amb Fals. Coneixem per Eva 

Serra un capbreu de Fals de 1303 amb 69 confessions, si bé no sabem guan

tes eren de Fals i quantes de fora (11). De totes manares, hi ha 52 page

sos amb mas. Fals pertanyia al Ducat de Cardona i per tant, no sabem la 

dada del fogatge de 1565. El 1553 apareix amb 23 focs (12). La redúcelo, 

vista la produida a Ñavarcles no és discordant, acceptant Ibgicament la 

davallada de la població en aqueste segles. 

Respecte a l'any 1553 comptem amb un excel.lent treball sobre demogra

fía de Rajadelldél s.'XVI(13)En e l l , a partir de les dades del fogatge 

de 1553,Vtessegueix l'aparició de les famílies a l'Arxiu de Protocols, 

així com relacions de caps de casa que ha trobat. Ressalta la important no-

bilítat deis pagesos de Rajadell: 7 famílies de les 10 del fogatge pro-

cedíen de fora el terme i eren d'establiment recent, 2 del terme i una no 

ho sabia. La inestabilitat de la població confirma el buit demografic que 

els fogatges insinúen. Dues convocatbries deis pagesos peí senyor del ter

me aporten les següents dades: 



1529 9 pagesos 
1543 14 pagesos 
1553 (fogatgs) 10 pagesos 

Les xifres en s i , son coherente, 1'ocultado en aquest cas tampoc és 

important. 

El recurs a alguns registres parroquials permet comparar la població 

teórica segons el nombre de naixeraents i el fogatge de 1553. Partim d'una 

suposició: la dificultat d'assolir taxes de natalitat superiors al 45 %o 

per qualsevol poblado. Aleshores deduim la poblado d'una determinada 

parroquia si les taxes fossin de 35,40 a 45?ó«, Els resultats. els comparen 

després amb el fogatge. Els naixements en aquest període son escassos i 

l'atzar pot influir en la seva configuració. Tot i així, creiem que el 

metode permet un acostament forga aproxímat a la realitat (Quadre 1.1 ) 

QUADRE l.l 

Població d'Aguilar, Avinyó i St. María d'Oló ssgons ela registres parroquials i el fogatge 
d3 1553. 

PARROQUIA 
MITJANA .POBLACIO PARROQUIA 

N'AIX. ANUAL 35?á. 45S» 1553 HABITANTS/ FOC 

AGUILAR (1561-1570) 3,7 1G6 93 82 15 7,06-5,47 
AWINYO' (1565-1574) 111 90 87 15 7,4 -5,8 

STA.M.OLO' (1548-1558) 10 286 250 222 26 11 -3,5 

El problema que planteja el quadre a l'hora d'interpretar-lo és la 

relació que exísteix entre nombre d'habitants i focs. Si utilítzem els 

tradicionals -entre 4 15- els fogatges d'aqüestes tres parrbquies (14) 

estarien sempre per dessota de la població tebrica fins i tot, consíde-

rem la natalitat mes alta. 

Abans, pero, d'extreure conclusions del quadre cal aprefundir un xic 

aquesta problemática. Els diferents autors es mouen en un banda que va 

de 4 a 5 passent peí valor intermig de 4,5 (15). P. Vílar creu que 5 su-

posa un calcul per excés i no per defecto i ho sosté mitjangant les da

des del XVIII les quals gairebé mai no arribeña 5 (16). Introdueix també 

una relació important: és el mateix la relació foc/habitant gue veí/ha-

bítant? Deixa la pregunta a l'aire. 

De fora de Catalunya coneixem les següents dades: 

Granada 1561 3,97 
Sevilla 1561 4,53 
Salamanca 1598 3,20 
Granada(Alhambra) s. XVIII 3,20-4,16 
Galicia 1708 3,76 
Xallas 1708 4,10 (17) 



De Catalunya coneixem les dades de St. Lloren? de Morunys que documenta 

3,69 el 1490 i 4,01 el 1527 (18). A Girona el 1630 seria de 4, calculat 

a partir d'una llista de focs i habitants, no amb finalitats fiscals, sino 

per poder subministrar blat durant la crisi de 1630 (19). De 1717, tenim 

dades de Barcelona, l'enquesta cadastral d'aquell any permet deduir 4,27 

hab./veí (20). Pero entraríem en dades del segle XVIII que es tractaran 

mes endavant. 

Sobre el Bages tenim pocs elements que permetin coneixer aquesta rela

ció amb precisió. A RAjadell, el 1599 es dona la dada de 7,56 hab./casa 

i 6,96 si restem del total el forn de vidre en el que hi vivien 23 per

sones, situació forga atípica. Hem de passar al cens de 1626, que mes en

davant estudiarem, per estudiar aquest problema (21). 

Cens parcial del Baqes, 1626 

N9 de cases 2405 
N9 d'habitants 13005 
Relació hab/casa 5,41 

La relació habitants/casa de 5,41 esta per damunt de les dades obtingudes 

a altres indrets de Catalunya. Perb una analisi de les dades paroláis deis 

pobles suggereix una altra: hipbtesi: la ciutat de Manresa i els pobles 

Ímportants de la comarca de poblament concentrat están clarament per des

sota de la mitjana comarcal, mentre que els llogarrets i pobles petits, 

formats per un poblament dispers de masies escampados, están per damunt. 

Els masos no acollirien solament la unitat familiar mes o menys ampliada 

lateralment, sino ma d'obra de 1'empresa agrícola (mossos i pastors): 

QUftDRE 1.2 

Habitants par casa en els pobles mes g-sns i r.és petits ¿el Baces, s i 1626. 

POBLÉ CASES HABITANTS HABITANTS/ CASA 

Manresa 1282 5497 4,28 
Santcedor 192 828 ¿,31 
Sallent 248 1265 5,1 

Vailfcrmosa 3 34 11,3 
Torroella 8 55 É,875 
Monistrolet 7 48 6,86 
Caliús 11 74 6,73 
Víladordis 5 34 6,8 
St. Iscle 4 35 8,75 

A Rajadell, les dades de 1626 concorden amb les de 1599: 21 cases i 147 

habitants, és a dir, 7 per casa. 

En aquesta perspectiva els resultats del quadre 1.1. son comprensibles 

i els marges de hab./casa que resultaven de les parrbquies estudiades es-

tan dins d'aquests límits i consideracions. Caldria potser exceptuar Sta. 

M3 d''01ó on el fogatge esta per dessota de les tebriques xifres de pobla- „ 
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Ció. 

Evidentment aquest metode s'hauria d'estendre al maxim nombre de parrb-

quies per definir la fiabilitat deis fogatges pero son poques les que tes

ten dades aquests anys. En altres parrbquies foren cremats en algún perío-

de historie. 

A partir d'aquest munt d'observacions podem dir que, al marge del pro

blema espinos i difícil deis habitants/foc al que hem intentat aproxi-

niar-nos, els fogatges de 1553 s'aproximen forga a la realitat i , per tant, 

Pot utilitzar-se demograficament com a punt de partida per l'estudi de la 

població bagencs. 

1.1.2.El cens de 1626 

Després deis fogatges, els historiadors catalana no troben una font 

demográfica general fins 1717. P. Vilar recull la dada de Damians gue 

a la seva memoria de 1630 atribueix al Principat 25000 focs, és s dir, 

un milió d'animes. Segons Vilar no hi hagué cap recompte ni fogatge, per 

aqüestes dates. De totes maneras, Altamira,sense citar la procedencia 

atribueix 519.800 habitants el 1650 al Principat (22). Hi havia hagut 

realment algún recompte que desconeixem. 

La troballa a l'Arxiu de Vic del cens del Bisbat el 1626, fragment 

d'un cens mes general, fa plantejar ais historiadors l'existencia d'un 

grao entremig. Per sort, bona part de la comarca pertany al Bisbat i 

posseim les dades publicadas per A. Pladevall resum de les respostes de 

les parroquias (23). 

Quina és la fiabilitat de les dades?, Es un cens eclesíastic amb 

les avantatges i inconveníentsd'aquests.. Els rectqrs contestaren . la 

sol.licitud de l'Ardiaca de Vic i feíen constar les cases, homes, dones 

i nens. De les 34 parrbquies cap dada no és arrodonida, principal defecte 

segons critica Vilar del Cens d'Aranda (24). Pladevall ens assenyala que 

molts rectors enviaren la relació nominal de veins, la qual es també una 

garantís • 

A nivell global, sembla fiable. S'escapen pero les particularitats de 

cada cas segons 1'ínteres a nivell cultural del rector que l'elaborava. 

Utilitzarem, per les .jsar-rbquiés. que és. possible, el mateíx metode que 

peí fogatge de 1553 per t a l de determinar .la-seva validesa (Quadre 1.3) 
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Son poques parroquias per donar validesa al cens pero les quatre. donen 

uns resultatitotalment coherents. Les Laxes de natalitat que en resulten 

entren dins de la normalitat encara que amb tendencia a ésser baixes, 

peí segle que estudiem. 

QUAORE i.3 

Habitants d'algunea parrbqgies del Bages segons els registres parroquials i el cens de 1626. 

PARROiSJIA MAIXÊ Ê ITS 
1621-1631 

HITJANA 
ANUAL 35?í. 

POBLACIO 
4050. 45S. 

CENS 
OE 1626 

TAXA NATALITAT . 
SEGONS CENS 

AGUILAR 51 4.64 133 116 103 155 29.9 

AVINYC' 112 10.18 291 255 226 285 35.7 

ST.SALVADOR 
GUARDIOLA 

5a 4.91 140 123 109 169 29,1 

STA. M. OLO' 160 14.55 416 364 323 471 30.9 

Per aquest métode, el fragment del possible cens de 1626 corresponent 

a la nostra comarca, apareix amb un alt grau de fiabilitat i , per tant, 

podem utilitzar-lo sense cap modificado. 

1.1.3. Els censos de 1717-1718 

Entrem en la demografía del s. XVIII, El Marques de Campoflorido orde

na el 28-VII-1717 la confecció d'un "Vezindario General". A CAtalunya Jo

sé de Pedrajas el firmava el 31-VIII-1717. Dbviament amb tan pocs dies no es 

podia fer un recomp;te detallat de la població, era precisa 1'existencia 

d'una documentado anterior. Bustelo precisa que des de 1712 s'estaven 

fent uns treballs de recompte i que per aixb va estar tan rapid (26). 

El "Vezindario" dona dades per veins. Ustariz va creure que estava 

infravalorat i va considerar les ocultacions en un 25% i a la xifra aug

mentada l i afegia els que estaven exempts, "nobles, pobres y eclesiás

ticos" (27) i multiplicava per cinc el nombre de veins. Bustelo, estu-

diant aquesta documentado, creu que el "Vezindario" general lamaga com 

a mínim el 21% deis veins i el 90?á com a maxim "siendo la cifra más pro

bable del orden del 605»" (28). Amb aquesta rectificado el cens seria 

inacceptable. 

Per Eiras, l'increment que aplica Ustariz és encara insuficient. El 

seu argument volta a les elevades taxes intercensals en comparar-lo amb 

el de 1752 0,65?á a nivell estatal i 1% a la Corona de Castella, quanti-

tats gairebé impossibles. Cita el cas de la Provincia de Santiago de 



Compostela: la població s'hauria triplicat eii 35 anys i no s'hauria d'ha-

ver mort ningú. Per tant, l i otorga una absoluta falta de fiabilitat (29). 

Baudilio Barreiro en el seu estudi sobre Xallas descarta totalraent la se

va utilització (30). Pérez García sobre el Saines gallee s'afegeix a 

aquesta línia (31). 

Com podem veure la depreciació del "Vezindario" és generalitzada. Vi

lar el defensa per Catalunya. Els seus argumenta: 

-a Catalunya, la rapidesa de confecció fou pal.liada per l'existen-

cia d'una enquesta per*confeccionar el cadastre de 1716. La perfecció 

d'aquesta donarla valídese a les dades. 

-cal fer una analisi de cada zona per detectar els errors i no una 

crítica global. 

-l'elaboració es feu passant casa per casa i amb el rector aixecant 

acta. 

-el dobiament de la població en 69 anyS; posat en dubte per Madoz, 

ho contesta dient que avui estem acostumats a veure situacions d'aquest 

tipus. 

-el millor argument de Vilar: l'estudi per comarques deis recomptes 

de 1718 i 1787 és coherent en les zones de creixement i de decreixement. 

L'argumentació de Vilar és valida quan planteja que a cada lloc es po

dia elaborar de manera diferent. Per aixb la poca fiabilitat a Galicia 

podía convertir-se en fiabilitat a Catalunya. D'altra banda, les referen-

ciés.':a l'enquesta cadastral de 1716, sens dubte, un bon document trobat no-

més algunes vegades (33); el poc temps en que es va elaborar el cens í la 

troballa d'una Descripcio deis pobles per Correqiments en la qual es do

na la relació detallada poblé per poblé deis habitants, va conduir a Vi

lar a donar per bo el document. 

Vilar va considerar que per elaborar el."Vezindario" i la^Descripcíó 

es va haver cj'utilitzar 1'Enquesta Cadastral de 1716. Pero sois va con

sultar la d'Esplugues' (la resta,no han estat trobades a .nivell genetal, 

solsm'ent algunes en alguns arxius locáis), la qual l i va servir per extreu-

re conclusions generáis sobre el Cens. 

Esplugues, segons l'enquesta que consulta Vilar, tenia 110 habitants 

i segons.la, Descripcio .tant splp 87. les xifres, com'es véu,'no concorden. 

No sabem si Vilar va fer aquesta comprovació. Passem a Ñavarcles, po

blé del Bages, 150 segons la Descripcio i 456 segons l'enquesta. L'ar

gument principal de Vilar no coincídeix amb aqüestes dades. A altres 

indrets da Catalunya el dubte també s'ha plantejat, Qantí dona 



dades de 1699 i de 1717: 

1699 1717 

Sigues 447 320 
L'Ametila 535 819 
Vilamajor 1340 1340 

Creu que les dades de 1717 son infravalorades; si fos al contrari supo-

saria una crisi massa important (34). 

A la Bisbal, ell718 consten 1396 i segons el cadastre de 1716, 1923 (35). 

Nadal i Giralt obtenint taxes de natalitat de diversos pobles posant en 

ralacio la mitjana de naixements de 1713 - 1717 amb la població citada 

per Vilar, es troben amb taxes per -damunt del 52?«.a Pelamos i Sitges, del 

45 a Vilafranca i Creixell i de 42 %oa Cassa. Son mes aviat altes i ho 

justifiquen perqué son societats d'Antic Regim. En cap moment qüestionen 

l'altre elemsnt, tanbé variable: la població (36). De totes mañeros, Nadal 

accspta en altres treballs una correcció del 25?ó en les dades dfii cens 

(37). 

Intentem concretar el mafge d'error al Bages. Hem exposat el cas de Na

varcles: el cens de Patino parla de 150 habitants i l'Enquesta de 1716 

-molt mes fiable per la relació nominal de persones- 456. La diferencia 

és molt notable. 

Ê l 1717 podem aportar dades de 10 parrbquies amb el mateix metode utilit-

zat en el cens de 1626. Els resultats obtinquts son molt clarificadors per 

la qüestió que analitzem (38) (Quadre 1.4.) 

a W D R E 1 . 4 

Habitants d'aigunas parrbquies del Bages segons els registres parroquials l el ewa 1710. 

PARROQUIA : TOTAL NAIXEI-OTS 
1 7 1 2 - 1 7 2 2 

MITJANA 
3 5 % 

POBLACIÓ' 
4 0 !S, 4 5 % 

CENS 
1 7 1 8 

TAXA NATALITAT 
SEGONS CENS 

AGUILAR 7 7 7 , 2 0 0 1 7 5 1 5 6 6 9 1 0 1 , 4 

AVIMYO' 1 8 1 1 6 , 5 4 7 1 4 1 3 3 6 7 2 6 2 6 3 , -

BALSAREíJY 2 2 3 ( 1 ) 2 4 , 8 7 C 5 6 2 0 5 5 1 4 3 0 5 7 . 7 

CALOERS 2 1 8 1 9 8 5 6 6 4 9 5 4 4 0 3 9 7 4 9 , 9 

MURA 2 6 4 2 4 6 8 6 6 0 0 5 3 3 2 3 1 1 0 3 , 9 

RAJADELL • 1 1 2 1 0 2 2 9 1 2 5 4 2 2 6 1 1 2 9 1 , 1 

S T A . m D 'OLO" 2 9 0 2 6 , 4 7 5 4 6 6 0 5 8 7 6 1 5 4 2 , 9 

S T . J O A N O ' Q L O ' 5 8 ( 2 ) 5 3 1 5 1 1 3 2 1 1 7 1 1 7 4 5 , 3 

S T . FELIÜ SASSERRA 3 4 1 3 1 
_ 8 6 6 7 7 5 6 8 9 5 5 4 5 6 , -

S T . SALVADOR GUAR. 7 9 7 2 2 0 6 1 8 0 1 6 0 6 5 1 1 0 , 8 

T O T A L 4 9 2 0 4 7 0 4 3 8 2 6 2 8 5 2 

DESVIACIO' RESPECTE 
CENS 

1 7 2 , 5 1 5 0 , 9 1 3 4 , 2 

(1) Solament 9 anys del período estudiat. 
(2) Elí3 naixemants corresponen a la decada 1716-1726. 

Les parrbquies estudiados representen solament el 14,9?ó de la pobla

ció del cens de 1718. Falten,potser les mes importants oue no conserven 
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reoistres oarroauials. Es pero, una mostra sianificatiua a la oue cal afe-

air l'exemole de Navarcles. Les taxes de natalitat aue resulten son la ma-

ioria d'elles impossibles. Quatre parrbquies están per damunt del 90?Ó8Í 

solament dues -Sta M§ i SL Joan d'Oló- entren dins de la franja prevista 

de 35 a 45 ?ó«perb molt propera al 45?ó» Aquest^es taxes mostren la incohe

rencia de les dades i la necessitat de definir un corrector. 

En el total.i hem calculat la població tebrica de les parrbquies estu

diados segons el 35?», 40?» i 45?» i hem relacionat els resultat amb la po

blació que indica el cens de 171S. Si considerem 100 la dada del cens, 

1'índex de la població real es situaría entre el 134,1 de mínira i el 

172,5 de maxim. 

Amb dades absoliütbes, si segons el cens, el Bages comptava amb 19123 

habitants, la xifra real es situaría entre 25644 de minim i 32987 de ma

xim. No compartiríem per tant, l'opínió de Vilar de la validesa del cens. 

Al BAges almenys cal introduir modificacions inportants. 

1.1.4 El Cens d'Aranda 

Abans d'aquest a la Corona de Castalia es féu el cadastre d'Ensenada 

l'any 1752; el fet d'haver trobat els resultats parcials per pobles ha 

permes considerar-lo molt exacte. La seva utílítzació ha estat exhausti

va sobretot, a Galicia (39). A Catalunya, l'aplícació del cadastre des

prés de la guerra de Successió comporta que el 1752 no es realitzés. Es 

una llastima perqué seria una fita important donada la qualitat que es re 

gistra a d'altres llocs. 

El 1768 trobem el cens d'Aranda. De fet sois es coneixen els resultats 

diocesans que es publicaren al prbleg del Cens de Floridablanca. A Cata

lunya ni Iglesies ni P. Vílar n'han trobat els resultats detallats(40). 

Eiras Roel ha critíca.t el cens creíent que va pecar per defecte com 

tots els censos pre- estadistics perqué dona les mateixes dades que el 

1752 i un creixement del 0,6?¿ enfront el de 1787 (41). Bustelo compara 

la pirámide d'edats que en resulta amb la d'altres anys i copsa que no hí 

ha gran desviació de les altres conegudes, per tant, tindra els mateíxos 

defectes i la mateixa validesa (42). 

J. Iglesias, referent a Catalunya, accepta les dades del cens i l i 



permeten justificar que la puixanga demográfica de Catalunya seria 

anterior a l'esmentat cens. P. Vilar es mostra molt mes critic. Com 

que no es coneixen les dades detallados per pctíles, creu que"iia d'é-

sser considerat suspecte a priori". La; primera crítica és que la po

blació és un 12% mes que el Cens de 1787 i es pregunta Vilar si es 

pot acceptar decreixement a Cat.^alunya. Per tant, el Cens d'Aran-

da estaría falsejat per excés, encara que molt estrany en aquest t i 

pus de censos pre-estadístic3¡ Vilar critica la forma d'elaborar 

els censos eclesíastics també, i arrodonir les xifres deis indivídus 

que no eren de comunió. La crítica és valida pero caldria pregun-

tar-se si el Cens d'Aranda fou fet realment amb aquests criteris. 

Coincidim amb Vilar quan posa reticéncies a les xifres globals a 

causa de no coneixer el detall per pobles, pero trobem for

jada la consideració de pecar per excés uns censos que tendien nor-

malment a l'ocultació per evitar augment de la fiscalitat; retro-

bem el suggeriment d'Eiras: Vilar peí seu treball, necessita que la 

població dobli i un estancament esdevindría impossible (43). Creiem 

que no s'ha entrat en la consideració que : el Cens de Floridablan-

ca potser no era tan perfecta que com s'ha plantejat habitualment. 

Aquesta polémica afecta poc al Bages perqué tampoc tenim les da

des detallades per pobles que és el que es necessita i el total del 

Bisbat de Vio, sobrepassa amb molt els límits estrictos de la comar

ca. 

1.1.5 Cens de Floridablanca 

Es tradicionalment considerat el millor. Vilar aporta al seu fa

vor la forma com va estar elaborat, casa per casa i sense finali-

tats fiscals ( no es prenía el nom del decia.rant), la troballa 

full per full áe les dades de cada poblé i. que Francisco de Zamora 

"observador i estadístic apassionat" feu molts viatges recollint in-

formació. Els errors que ha detectat son de suma i poden subsanar-se 

quan s'obté el detall. Pot afirmar que és complet: poblets i lloga-

rrets quadren perfectsment i dona la població per edats i professions 

la qual cosa obligava a fer una feina mes acurada (44). 

Bustelo, quan ho anáiitza,copsa uns aspectes negatius: deficién-

cies propios d'aquest tipus de recompte i realització del cens des-



prés d'un periode de tercianes i febres que desvirtuarla la tendencia. Per 

altra banda, errors de suma detectats per Vilar i Iglesias a Catalunya 

no teñen perqué haver-se produit a d'altres llocs o en tot cas és compen-

sarien. Els aspectes positius serien: disminució del temor a contribució 

i quintes en fer-se en temps de pau i no prendre el nom del declarant i 

una serietat general en la cofecció. Proposa una correcció que oscil.lava 

entre el 5?í i el 1Q% (45). 

Eiras, malgrat acceptar que pot ser el millor, matisa que per uns llocs 

pot ser-ho i per altres no. Algunes provincies comparant-ho amb 1797 hau-

rien crescut l'l?í,del tot impossible. S'ha de fer segons ell una correc

ció del 5?í (46). 

Les dades del cens a Catalunya han estat publicados abastament (47), 

compreses les del Bages. Anem a sotmetre-les al mateix calcul que el rea-

litzat peí cens de 1718. En aquesta ocasió treballem sobre el 48,5?á de 

la població baqenca que proporciona el cens de 1787, un percentatqe que 

pot qarj^antir-nos la fiabilitat del metode (48) (Quadre 1.5) 

Q'JAORE 1.5 

Habitants d'algunss parrbquies del Bages segons els registres patroquials i el cens ds ITC?. 

PARROQUIA TOTAL NAIXEMENTS MITJANA 
1782-1792 ANUAL 35 % 

AGUILAR 111 10,09 283 
AVINYO' 753 32,09 917 
BALSARENY 366 33,27 951 
CALDERS •242 22,- 629 
CARDONA 1496 136,- 3886 
MANRESA (1) 595,- 17C00 
MURA 428 38,91 1112 
RAJADELL 130 11,82 338 
STA. H« D'OLO 501 45,55 1301 
ST. JOAN D'OLO' 40 3,64 104 
ST. SALVADOR GUARO. 218 19,82 566 
ST. FELIU SAS. (2) 261 37,29 1065 

POBLACIÓ 
40 %. 45 % 

CENS 
1787 

TAXA NATALITAT 
SEGQNS CCrí3 

252 
802 
332 
550 
3400 
14875 

973 
296 

1139 
91 

496 
932 

224 
713 
739 
489 
3022 
13222 

865 
263 
1012 
81 

440 
829 

132 
737 
874 
450 

2512 
8136 
305 
157 
570 
244 
105 
674 

76,5 
43,5 
38,1 
46.-
54,1 
73.1 

127,5 
75.2 
79.3 
14,8 

188,3 
55,3 

TOTAL 28157 24636 21699 14904 

OESVIACIO RESPECTE 
CENS 

188,9 165,3 146,9 

(1) Sois tenim dades del quinquenni 1784-1787. 
(2) Les dades de St. Feliu corresponen ais anys 1816-1322. 

Seqons aquest metode, al Baoes la fiabilitat- del cens de Florida-

blanca de 1787 no queda clara. Solament dos pobles, Avinyó i Balsareny 

están dins deis limits de 35 i 45 La resta están per damunt -sis supe

ren el 70?íi>i dos d'aquests el 120?ár- exceptuant St. Joan d'Oló, la parro

quia más petita estudiada, que es sitúa amb una taxa del 14?c«. Segons aqües

tes dades el cens no recolliria la realitat i donarla xifres de pobla

do molt mes baixes que les reals, almenys a la comarca del Bages. 
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Hem intentat calcular aquesta desviado a partir del calcul de la pobla

ció teórica segons una suposada taxa i relacionar-la amb la població que do

na el cens. Ens resulta una desviado que donant el valor 100 a la població 

del cens, es sitúa entre el 146,9 i el 188,9 segons la taxa siguí del 45 o 

del 35 %» . Aqüestes dades s'allunyen molt de l'opinió generalitzada de la 

valídese del cens, la qual cosa anulJael valor d'aquest a nivell general. 

Al Bages, pero, creiem que subvalora la població. 

El cas de Navarcles també és significatiu malgrat que no tenim dades deis 

registres parroquials;, Segons el cens de Floridablanca comptava 557 habitants, 

gairebé quatre vegades la xifra de 1715. Un capbreu de 1779-1781 realitzat 

peí Monestir de St. Benet recull 216 declaracions, de les quals 12 

eren foranos. Es a dir, 204 veins. Si apliquem el multiplicador 4 trobaríem 

816 habitants; amb el 5, 1020 (49). En un cas i un altre, la poblado de Na

varcles havia d'ésser superior a la xifra que 11 otorgava el cens, en la ma-

teixa línia definida mes amunt de subvalorado. A St. Fruitós de Bages, segons 

el capbreu de 1783-1791 (50), consten 150 declaracions, de les quals 120 son 

de St. Fruitós. El cens de 1787 defineix una població de 357 habitants i si 

apliquem al capbreu el multiplicador 4 en resulta 480 i el 5, 600. De nou la 

subvalorado. 

Així dones, lapoblació bagenca l'any 1787, si apliquem els índex correc-

tors obtinguts es situava entre els 45129 habitants i els 58032. Segons el 

cens, en tindria 30721 (51). 

1.1.6 Els recomptes i censos del segle XIX. 

Durant la primera meitat del segle XIX tenim dades de diversos recomptes:' 

-"Relación de los pueblos" de Frigola el 1819 (52). Son dades de veins 

a les quals es suggereíx aplicar el multiplicador 5. Es desccneix, pero la 

procedencia i la forma d'obtenció. 

- Diccionari de Míñano (1826-1829) (53). Fernandez, de Pinedo cita un 

"Censo de Policía"de 1826, del que Madoz considera les millors dades del pri

mer terg del segle XIX (54). No sabem si aqüestes dades son les que aporta 

Míñano. En aquest cas tampoc coneixem 1'elaborado i obtenció de les m.ateixes. 

- Dades de Galobardes de 1830 (55). Son un recull de xifres de veins 

i habitants publicados en el Ilibre de Joan Bta. Galobardes,"Catalunya en 

la mano', l'any 1831. Rebagliato les ha descartat per les incoherendes en 
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la relació vei/habitant per comarca que oscil.la entre 2,83 a la Valí d'Aran 

i 9,3 al Pallare jussa (56). No coincideix amb la de Miñano. 

~ Mas i Cases (57). En la seva obra sobre Manresa cita un "Padrón Gene

ral formado en 1835 por la Subdelegación de Policía de Manresa" i transcríu 

les dades de les poblacions mes importants, perb no cita tots els pobles, 

si bé en un altre lloc de la mateixa obra, aporta una relació de parrbquies 

amb els habitants de cadascuna, molt menys fiable i sense saber la proceden-

cía. Aquesta darrera relació no correspon al "Padrón General" perqué sis po

bles mes importants no coincideixen. 

- Diccionari de Madoz (58). J. Iglesies ha publicat les dades del resum 

del diccionari corresponent a la matrícula cadastral de 1842 (59). En la re

lació que adjuntem hem preferit utilitzar les dades poblé per poblé i sois 

en aquells casos en que no els hem localitzat, hem fet servir la relació 

d'Iglesias. 

D'aquests recomptes desconeixem la seva elaborado i procedencia i cal 

ressaltar que cap no es realitza en forma de cens com el de Floridablanca 

o posterior de 1857 i , per tant, la seva fiabilitat és mínsa. Si es comparen 

les dades entre elle hi ha moltes discrepancies. 

Per altra banda, com veurem mes endavant, segons aquests recomptes la 

poblado oscil.laria entre els 30G00 i 40000 habitants. El 1842, segons el 

de Madoz la poblado era de 37263 habitants i E \ 1857, quínze anys després, 

58801, un salt molt notable, que com veurem, caldra que matís.em. 

- Cens de 1857 (60). Unanímement el cens de 1857 és considerat com el 

primer cens elaborat amb metodología moderna i per tant, altament fiable. 

La publicació que es feu l'any 1858, aporta les dades per municipis, les des

tria en sexe, estat civil i edat. El críteri que es seguí per elaborar-lo 

fou: considerar la gent gue havia dormít en un lloc determinat la nit del 

21-\/-1857. A Navarcles, • cada unítat familiar -va bmpfli,r" ' un full en que 

hi constaven el nom i cognom deis resídents a la casa, edat de cadascun, es

tat c i v i l , professió del cap de casa i de les noies obreros. No indica, en 

canvi, el lloc de naixement (61). 

La fiabilitat d'aquest cens al Bages es pot comprovar de dues maneres: 

a/ A l'AHCM es guarda el recull de respostes deis diferents pobles e les 

objeccions que es feren a les dades del cens de 1857 an comparar-lo amb el 

de 1860. Aqüestes respostes son una garantía de fiabilitat. En total 10 pre

guntes sobre perqué sortien mes homes que dones, perqué mes vidus que vídues, 

etc. El to de realisme utilitzat és una garantía per les dades (62). 
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b/ Podem sotmetre les dades al wateix metode emprat pels censos de 1718 

i 1787. Es planteja un problema metodologic: mentre els registres parroquials 

teñen com a base geográfica la parroquia, el cens té una base municipal. Quan 

els municipis estaran formats per diverses parrbquies no podrem calcular la 

taxa de natalitat corresponent ni, com a conseqüéncia, comprovar la fiabili

tat del cens (Quadre 1.6) (63). 
QUADRE 1.6 

Habitants d'aigunea parroquiea del Bagss, sagons els registres parroquials i el cens de 1857. 

TOTAL NAIXEKENTS HIIJANA POBI .ACI0' CENS TAXA NATALITAT 
1850-1860 ANUAL 35 % 40 S« 45 S. 1857 SEGONS CENS 

•ACUIWR " 114 11,4 326 285 253 689 (2) 
AVIPíYQ' 497 49,7 . 1420 1243 1104 1718 (3) 
SAISARENY 468 46,3 1337 1170 1040 1275 36,7 
CAtDERS 304 30,4 869 760 676 1713 (ti) 

HURA 365 36,5 1D43 913 811 837 41,1 
QLO' 390 39,- 1114 975 867 1320 (5) 
RAJADELL 247 24,7 706 613 545 857 (6) 
ST.SALVADOR GUARO. 337 33,7 563 843 749 780 (7) 43,2 
ST.FELIU 5AS. (1) 245 24,5 1167 1020 707 932 43,8 

(1) Període estudiat 1346-1851 -
(2) Aguilar i Castellar. 
i3) Avinyó, Horta, Sta. Eugfenia ñelat 
(4) Calders, Honistrol de Calders i Uiladecaualls 
(5) Sta. M9 D'Olo', st. Joan D'Oló i Terrassola 
(6) Rajadell, Monistrolet i Vallformosa. 
(7} Aquesta dada correspon a 1877. El 1857 no apareix la població de St. Salvador. 

Per aquests anys alguns autors s'han pronunciat sobre la natalitat del 

país. Rebagliato dona la dada de 33,5 %o peí període 1858-1860 que arribava 

a 35,3 ?áo de 1861 a 1877 (64). Per Espanya, Jordi Nadal dona peí 1858, 35,3 

?óo i peí 1865, 38,2 %> (65). La natalitat real oscil.la entre 35 i 40 %t> . 

Les divisions parroquials i municipals fan que en el quadre estudiat so-

lament coneguem la taxa de natalitat de quatre pobles, els quáls es sitúen 

entre el 36,7 %<> i el 43,8 ?óo , un xic superior a les taxes de Catalunya, 

pero totalment dins deis límits tebrics previstos. D'entrada és un resultat 

molt diferent ais altres censos i que avalarla la seva fiabilitat. la resta 

de parrbquies mostren simplement una Ibgica interna comparant-les amb dades 

del cens encara que no poguem calcular taxes. 

En línies generáis, el cens de 1857, sera un corréete punt d'arribada en 

el nostre estudi de la població global del Bages i donarem les seves dades 

com a fiables. 
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1.2 L'EVOLÜCIO' DE LA POBLACIO. 

1.2.1 Les etapes de l'evoliució de la població a Catalunya. 

Les hipótesis a l'entorn de les quals gira l'evolució de la població a 

Catalunya son les següents: 

a/ El maxim sostre demografic s'assoliria a la primera meitat del s. XIV, 

malgrat que no hi hagi cap recompte per demostrar-ho. La Pesta Negra eil348 

i un seguit d'epidemies i secades iniciarien el declivi (66). 

b/ El declivi es perllongaria almenys fins el 1497. La població hauria 

disminuit un 42 % i es situava a l'entorn de 224356 persones. La densitat 

era de 6,98 Hab./Km' contra els 11,66 de 1365-1370 (67). 

c/ A partir d'aquesta data s'iniciaria una recuperado demográfica. La 

primera fita és el fogatge de 1553. L'increment de la poblado seria del 20 

%. La densitat passaria a 8,43 hab./Km* molt per dessota de Castella la Vella 

(15,86), Lleó (13,11), Valencia (9,63). Sois Aragó, Astúries, Extremadura i 

Múrela estaven per dessota (68). 

d/ De 1553 a 1626 assistim a un creixement espectacular. Nadal el xifra 

en un 0,78 % anual que equival-a un augment del 75 %. L'observació l'efectua 

a partir de 1'extrapolado del cens de Vic i a partCr de l'evolució deis bap

tismes. Val a dir que és el període mes important de la immigració francesa 

(69). 

e/ De 1626 a 1655 és qualíficat com "període la plus desastreuse de 1'his

toire démographique de la Catalogne". La guerra deis Segadors i el colera mor

bo hi contribuírien. La corfaa deis baptismes a manca de recomptes insinúa la 

crisi. Per Nadal, la perdua equival al 24,8 % de laüpoblació (70). 

f/ De 1655 a 1717, creixement de la poblado. El guany, reedificant el cens 

de 1717 en un 85 %, es situaría en un 42,2 ^ (71). 

g/ De 1717 a 1787, les dues fites censáis donados per bones per Vilar, la 

població hauria augmentat un 121 % a un ritme de 1,2 % anual. Descarta el mo

viment migratori i , per tant, el creixement seriaautbcton (72). Lívi Baci ha 

demostrat la ímpossibilitat d'aquest creixement sí es comparava amb l'estruc

tura per edats que surt el 1787. Si s'hagués produit, els parámetros demográfica 

serien mes moderns del compte (73). Jordi; Nadal a partir de l'acumuladó de 

naixements d'onze parrbquies detecta un creixement del 91 % amb etapes de fort 

creixement (1717-1734; 1742-1777; 1782-1796) i de dificultats (1735-1741 i 

1778-1781) (74). 
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h/ De 1787 a 1857, donant per bones les xifres de 1787, el creixenient és de 

0,88 % anual, xifra també forga elevada, després de travessar un període de di-

ficultats de 1787 a 1815 (75). 

1/ De 1857 a 1910, la població alenteix el seu creixement i la taxa anualiies 

sitúa en un 0,43 ?ó. 

Aqüestes diferente etapes teñen una incidencia comarcal diferent, les xifres 

calculadas son una abstracció, davant la realitat. Així per exemple el 1497, punt' 

de máxima ínflexíó, les densitats mes altes les tenia ellGírones, Tarragones, 

Maréame, Emporda i Segarra que superaven el 10 hab./Km̂  mentre que la meitat del 

Principat estava per dessota els 5, amb un mínim de 2,09 al Bergueda (76). La 

perdua de població d'un fogatge a un altre havia estat molt diferent d'una comar

ca a una altra (Noguera, el 70 % i Bergueda, 67 %, maxims i Barcelonés, 14 % i 

Maresme, 16 ?¿, mínims). 

Les dades de població de Catalunya están elaborades sota dos supbsíts: 

a/ Els fogatges i censos de població que malgrat criticar-los acaben essent 

acceptats i malgrat suggerir que indiquen tendencíes es sotmeten ais exei^cícís 

estadístics mes rigorosos. 

b/ L'evolució deis baptismes d'un conjunt de parrbquies. És un indicador va-

lid pero planteja el problema de si la mostra es prou amplia i representativa 

de tot el conjunt (pobles petits/ grans, de l'interíor/ de la costa, predomini 

agrícola/ industrial) i fins a quin punt la baixa de baptismes no és provocada 

per altres causes que un descens de la població (77). 

Per a l'estudi de la població al Bages és útil contrastar totes les fonts, per 

detectar els problemes deis censos i determinar el sentit de 1'evolució. 

1.2.2 L'evolució de la població al Baqes. 

Segons els fogatges i censos oficiáis sense introduir cap mena de modifica-

ció, la població del Bages haguera evolucionat segons el quadre 1.7. 

Segons les reflexions fetes anteriorment, a partir de 1626 cal introduir mo-

dificacions. Aqüestes es basen en el següent: 

- Donem per valides les dades de 1626 i 1857. 

- Les de 1718 i 1787, segons els registres parroquials están subvaloradas 

i cal introduir elements correctors que ja hem defínit. 

- L'escassa fiabilitat deis recomptes de la primera meitat del segle XIX. 

Amb aquests criteris i si introduim en el cens de 1718 les desviacions obtin-
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QUADRE 1.7 

L'evolució de la població al Bages s. XIV-XIX 

t̂ GGATGc 
CENS 

FOCS HABITAOS S sobre 
CATALUNYA 

DEÎ SITAT 
BAGES 

OEfSITAT 
CATALUNYA 

CREIXEHENT CHEIXEHENT 
ANUAL 

U6S-70 2497 (1) (13509) (2) 2,9 7,71 11,65 1 

1497 1426 (7715) 2,5 4,4 6,98 - 42,9 - 0,44 

1515 14S2 (8013) 2,47 4,58 7.5 3,9 0.21 

1553 1819 (9841) 2,7 S,9 a,43 22,7 0,54 

1626 (21134) (3) 16,3 114,8 1,05 

1718 19123 4,7 14,8 12,7 - 6,1 - 0,11 

1787 30721 .3,62 23,6 23,1 60,6 0,68 

1857 S6021 3,49 44,8 51,9 sa,9 0,91 

(1) Mancjuen les'dades de Cardona, Fals, L'Estany , perqué están engiobades dins de ssnyorius jurisdiccionals. 
(2) Utilitzea com a multiplicador el 5,41 que hem obtingut peí cena de 1626. 
(3) Extrapolado a partir deis pobles que coneixetn relacionat srrh el total de 1718, 1 de 1737 i obtenció de la micjana 

gudes en el quadre 1.4 i en el cens de 1787, les desviacions obtingudes en 

el quadre 1.5 obtenim la següent evolució de la població (quadre 1.8). 
QUADRE 1.8 

Evolució de la població amb rectificado dais cenaos de 1718 i 1787. 

CEKS POBLACIO' 162Ér '1718= POBLACIO'. 1626= 1713s POBLACIO' 1626s 1718= POBLACIO' 1626S I7l8s 
SEGONS CENS 100 100 35 ?¿. 100 ' IDO 40 S. ICO 100 45 S. — 100 100 

1625 21134 100 100 IDO 100 

1718 19123 90,5 100 32987 156,1 100 28357 136,5 100 25644 121,3 100 

1787 30721 145,4 160,6 53032 274,6 175,9 50782 240,3 176 . 45129 213,5 176 

1857 58301 278,2 307,5 278,2 178,3 278,2 203,3 273,2 229,: 

Amb aqüestes modificacions extreiem conclusions diferents sobre l'increment 

de la població: 

a/ De 1626 -un any de maxim segons Nadal- a 1718 no es produia un retrocés 

global de la població com insinúa el cens, sino que s'ha.yia produit . un aug

ment, de 4 a 11000 persones. El balang demografic negatiu del segle XVII es 

transformaría així eniípositiu. 

b/ Punt de partida mes elevat del cens de 1718 i , ensems, punt d'arribada 

mes alt en el cens de Floridablanca. El percentatge d'augment d'un a l'altre, 

segons el metode emprat, és lleugerament superior al. tradicional creixement 

assenyalat per Vilar (176 %. front el 160, 6 %). Les nostres aproximacions 
al cens permeten xifrar per 1787 de 45000 a 58000 habitants, xifra per altra 

banda molt elevada ja que gairebé atrapa la de 1857. 

c/ Si considerem les dades de 1857 com a fiables i , si com hem apúntate la 

població de 1787 era mes elevada, aqüestes dades indiquen una certa estabilít-

zació de la població'en la primera meitat del segle XIX, que seria mes o menys 

important segons acceptessin una o altra data, ia primera meitat del XIX se

ria de crisi demográfica i de recuperació cap a la seva fí. 
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La comprovació d'aqüestes tendencias generáis de la població bagenca l'hem 

realitzada a partir d'una corba de baptismes. Aquesta ha resultat de 1'agre

gado deis naixeroents de vuit parrbquies des de 1672 fins a 1860. El problema 

que es planteja és la representativitat de les parrbquies, les quals no s'han 

pogut escollir per la seva representativitat, sino per la utilització deis 

arxius que es salvaren de la destrucció (78). 

Les parrbquies agregados son les d'Aguilar de Segarra, Avinyó, Balsareny, 

Calders, Rajadell, Sta. Ma d'Oló, St. Salvador de Guardiola i Mura. Excepte 

Balsareny, la resta de parrbquies están situades ais altiplans bagencs, les 

quals experimenten un important creixement en el s. XVIII, mitjangant 1'expan-

sió deis rabassaires, pero perden emprenta davant 1'arribada del XIX, en be-

nefici de pobles mes fluvials que s'industrialitzaren. Gal prendre, dones, la 

corba elaborada amb una certa prudencia. 

QÜMíRE 1.9 

Evoluíió deis baptismes en vuit parrocjuiea bagenques de 1672 a 1860. 

OECENM MITJANA ANUAL 1680-lá89s 100 1710-1719= ICO 1780-1789S 100 

1680-1689 116,7 IQO,-
1690-1699 127,3 109,1 
1700-1709 137,8 118,1 
1710-1719 134,2 115,- 100,-
1720-1729 151,- 129,4 112,5 
1730-1739 167,3 143,4 124,7 
1740-1749 169,3 145,1 126,2 
1750-1759 174,7 149,7 130,2 
1760-1769 185,5 159,- 138,2 
1770-1779 210,2 180,- 156,6 
1780-1789 206,- 176,5 153,5 100,-
1790-1799 235,6 201,9 175,6 114,4 
1800-1809 243,2 208,4 181,2 118,1 
1810-1819 248,8 213,2 185,4 120,8 
1620-1829 246,4 211,1 163,6 119,6 
1830-1839 223,- 191,1 166,2 108,3 
1840-1849 243,9 209,- 181,7 11B.4 
185C-1859 271,3* 232,5 202,2 131,7 

El quadre 1.9 recull la mitjana decennal deis baptismes d'aquestes vuit 

parrbquies des del decenni 1680-1689. Si considerem aquest com a base 100, a 

1710-1719 havia augmentat un 15 %, a 1780-1789, un 76,5 ?é i el 1850-1859, un 

132,5 ?ó. Del cens de 1717 ais de 1787, el creixement era del 53,5 percen-

tatge inferior al que s'otorga al qljadre 1.8 en el qual teníem dades de mes 

parrbquies. Aquest percentatge és similar a l'augment produit de 1787 a 1857. 

Perb si deixem de considerar els censos com a punt de referencia l'evolució 

deis baptism.es prenun altre carácter. El creixement des de 1680 es continuat 

fins el decenni 1710-1719, que retrocedeix lleugerament a causa probablement 

de la Guerra de Suceessió. Després s'inicia una rápida alga deis baptismes 

solament estábilitzada amb un lleuger retrocés de 1780-1789, per continuar 
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la progressiva ascensio fins la decada 1830-1839 on s'assoleixen xifres de 

1790. A la decada següent s'arriba a la xifra de 1800 i de 1850-59 es regis

tra una important tibada cap smunt que sitúa el nombre de naixements per da-

munt de 1'anterior maxim de 1800-1809. 

El grafic A.l recull l'evolució anual deis baptismes i la mitjana mbbil 

deis mateixos. Gn ells s'evidencia el creixement progressiu deis baptismes 

fins al maxim de 18155 a continuació una davallada progressiva amb el mínim 

de 1835-1840, seguit d'un progressiu creixement. Les etapes de creixement 

(1717-1734, 1742-1777, 1782-1796) i de dificultats (1735-1741, 1778-1781), 

assenyalades per Nadal peí fSeríode intercensal ccincideixen totalment en la 

gráfica del Btíges (79). Anterior i posterior a aquest període cal assenyalar 

les dificultats de 1'época de la Guerra de Successió i la Guerra de la Inde

pendencia. 

La corba anual de baptismes, segueix de forma precisa la mitjana mbbil sen

se caure en oscil.lacions excessivament allunyades, la qual cosa refortja la 

validesa de la mateixa. El període mes irregular és el de 1809 a 1825. Es trac-

ta d'una etapa de dificultats demografiques molt important.. Els naixements, 

mes que reflectir-nos la xifra de població, reflecteix procesaos de reccns-

trucció de la població. Les ensorrades de naixements s'expliquen per una al

ga molt important de la mortalitat i l'alga espectacular amb la recuperació, 

anys després, d'aquelles mortandats (80). 

Aquesta corba confirma gairebé en la seva totalitat, les hipótesis plante-

jades mes amunt sobre l'evolució de la població bagenca. A partir de 1626 no 

tenim dades, pero a partir de 1672 la població esta en procés de creixement. 

Aquest creixement continua i s'accelera en el segle XVIII; 1787 sera simple-

ment una fita en aquest procés que es perllongsra fins a principis del segle 

XIX. De 1787 a 1857, el creixement sera inferior al període anterior i ensems 

mes inestable. A 1838, la mitjana era la mateixa que la de 1790 i fou a par

tir d'aquell any que s'inicia una recuperació que supera les mitjanes mes al

tes aconseguides. Així dones, la corba de baptismes confirma que entre 1787 

i 1857 no va haver-hí un creixement demografic espectacular i de la mateixa 

¿ntensitat que de 1717 a 1787. 

1.2.3 Algunas notes sobre l'evolució de la població a la Ciutat de Manresa. 

Segons censos i fogatges, la Ciutat de Manresa hauria evolucionat de la 
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següent manera: 

1365/70 703 focs 
1497 
1515 313 focs 
1553 353 focs 
1626 5531 haoitants 
1718 5669 habitants 
1780 7045 habitants 
1787 8160 habitants 
1819 6489 habitants 
1826/29 12977 habitants 
1835 16030 habitants 
1842 13367 habitants 
1857 15264 habitants 

Intentem contrastar aqüestes dades amb altres fonts. Un memorial deis Con-

sellers de Manresa de 28-VI-1485 deia: "en temps de sa poblado era de mes 

de dos millia focs y la questia real de dotze millia sous cascun any, apres 

per causa de les morts que se disminuí acerca de mil focs la dita questia fo

ra reduída a set millia sous cascun any. E com per causa de las passadas tur-

bacions d'aquest principat, la dita Ciutat de Maniresa sia stada disminuida 

de quatre parts les tres o mes car de setcents focs que ans de la guerra eren 

en dita ciutat avuy no basten a trescents focs" (81).. La descripció de la de

cadencia és beniiclara: abans de la Pesta Negra, 2000 focs i després una redúc

elo successiva fins a 800 focs, precisament el punt de partida del fogatge 

de 1515. Els consellers podien exagerar el fenomen, perb ¿la tendencia global 

del propi passat, es podía realment amagar? 

El 1586, una relació deis habitants de la Ciutat, dividits per carrers, per

qué es pogués cobrar mes facilment el regadiu, és una bona fontper seguir 

l'evolució deis seus habitants (82). Per sort consten tots tant si teñen re-

gadiu com si no. Calía evitar 1'ocultado si es volia que tothom contribuís 

al manteniment de la sequía. En resulten 770 focs. Tal vegada el fogatge de 

1553 no recollís tots els focs perqué doblar en 30 anys, és un creixement molt 

notable, perb és obvi aquest aveng de la població. 

Sarret ens indica que segons els cens del Rnd. Cristbfol Dalmau de 1594, 

Manresa tenia 973 cases o focs (83). 

Disposem, a mes deis naixements que es registraren de 1584-1588: 912, és 

a dir una mitjana de 182 cada any. Si apliquem el metode emprat mes smunt la 

població oscil.laria de 4044 a 5200 habitants (84). 

4 hab./foc 5 hab./foc 

1586- 770 focs 3080 3850 
1594- 973 focs 3892 4865 
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Les xifres s'acosten: Manresa tindria a fináis del s XVI, probablement de 

4000 a 5000 habitants; la recuperació respecte a fináis del XV era clara. 

El. 1626, la població era de 5497 habitants (5531 amb Viladordis). La pobla

ció hauria continuat creixent respecte al comengament del segle. 

Segons les tesis de Nadal, a partir d'aquest moment s'iniciaria una davalla

da. El 1633 i 1638, els consellers van teñir noticia de l'existencia de pes-

ta a altres llocs, pero segons les noticies no afecta a la ciutat (85). En 

canvi, la pesta bubónica si que afecta Manresa. El 1651, es coneixia l'exis

tencia de pesta a Barcelona i es decideix muntar guardia a les portes de la 

Ciutat (86). A 12 de Desembre de 1653 "Reunit lo capitel ha deliberat que 

per rahó de contagi, fet que causa estragos en la ciutat, se done llibertat 

ais capitolars pera que puguen ausentarse de la Ciuatat y ais que's quedin 

seis retribuisca ab mes diners per los treballs que tindran". El 20 d'Agost 

de 1654 es féu buicfar la ciutat i el 30 d'Agost "resolguerem per consolado 

del poch poblé que era restat fer la professo per ciutad" (87). Jordi Nadal 

explica que del 16-VI al 18-X de 1654 la pesta va envair 381 llars i va cau

sar prop d'un miler de victimes (88). 

No cal insistir. La pesta bubónica féu estralls a Manresa,pero, causa una 

davallada demográfica important? Cal pensar que atura el creixement pero el 

1670 ja s'havia recuperat la poblado de 1626, almenys aixb es pot deduir 

d'un Memorial que els Consellers enviaren a la Reina perqué supliques per re

tribuir el Bisbat de Manresa a 1674í "La población de la ciudad consiste en 

poco menos de 1400 vezinos, entre los quales ay muchas casas de cavalleros, 

ciudadanos honrados y otras personas de graduación" o mes avall "como la Ciu

dad es tan poblada, y pasa de cinco mil almas" (89). 

Les dades de naixements del quinquenni 1672-1676 ajuden també. La mitjana 

anual: fou de 226,4 baptismes que suposava una població que oscil.lava entre 

els 6469 habitants -natalitat 35 ?áo- a 5031 -natalitat del 45 (90). Comen

ta després un procés de creixement rigores? Si hem de fer cas al cens de 1717, 

Manresa tindria 5669 habitants, per tant, hi hauria estancamant; pero si apli

quem el marge d'error establert en el quadre 1.4, la població oscil.laria en

tre . 7600 i ,, 9800 habitants. Sarret s'aproxima a aqüestes dades: "a l'aca-

bar-lo (el s.XVII) tenia unes 1200 cases que representaven mes de 2000 focs" 

(91). Per desgracia els resums quinquennals de naixements de Pere Pallas no afec

ten aquest cens. 

Que passa en el XVIII? Segons el Cens de Floridablanca, Manresa tenia el 

1787, 8160 habitants. El cens del Bisbat de 1780 otorga 7000 persones -xifra 
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arrodonida- a Manresa. Pero dos quinquennis de naixements amb procedencia di-

ferent insinúen que la població havia de ser mes elevada. 

Naix.any 35 %» 40 ?áo 45 ?á. 

1784-1788 - 595 17000 14875 13222 
1793-1797 - 639,2 18263 15980 14204 (92) 

Si realitzem el calcul al revés, és a dir, donar per bo el cens de 1787 i 

els baptismes, obtenim una taxa de natalitat del 72,9 %o , realment molt ele

vada. Manresa atreia pagesos deis pobles de la rodalia i , per tant, la base 

era jove i podría donar-se una natalitat mes alta*, el que no creiem és que 

arribes a la xifra esmentada. 

La peculiaritat del creixement demografic de Manresa.s'explica molt bé en 

una resposta de 1'Interrogatorio de 1803: "Dejan a esta ciudad sus habitantes^ 

cuando padece atraso el comercio por algún acaso, y casi enteramente cuando 

ocurre guerra contra Inglaterra por cesar del todo las fabricas, singularmen

te de seda a que se ocupan quasi todas las familias, cuya emigración es: tan 

peQudicial como que empobrece en tal forma a estos vecinos que quedan sin nin-

gun mueble" (93). Es important coneixer aquest vaibé; la societat pagesa i 

la societat urbana es complementen en aquest reflux. 

De totes maneres l'enquesta de 1803 atribueix a Manresa 8494 habitants. 

Si haguessim de fer cas d'aquesta xifra voldria dir que s'estaria travessant 

un-important periode de c r i s i . El recompte de Frigola el 1819 dona'encara msnys 

habitants; pero a partir de Miñano, Manresa esta per damunt deis 12000. 

Un altre quinquenni de naixements (1831-1835) permet de nou fer una compro-

vació: 

Mitjana 35 ?&> 40 %o 45 fó. 
Naixem. • 

1831-1835 605,2 17291 15130 13449 (94) 

La mitjana és inferior a la del període de 1793-1797, la qual cosa insinua

ría un estañeament de la població manresana, precisament en el mateix perío

de que es detecta en el conjunt del Bages. 

El 1857, Manresa comptava amb 15264 habitants, xifra que no sembla que 

s'allúnyi gaire de la gue insínuava els naixements deis anys 30. Josep Olive

ros aporta mes dades de naixements que ens confirma aquest estancament (95). 

Mitjana anual 

1841-1845 568 
1846-1850 571 
1851-1853 606 
1862-1868 611 

El nombre de naixements anuals era mes alt en el quinquenni 1793-1797 (639 

anuals) que a mitjans segle XIX i solament igual al quinquenni 1831-1835. La 



natalitat podia haver-se redult perb si relacionem la població de 1857 amb 

els naixements,la natalitat resulta del 40 %<, , xifra totalment normal. 

Aqüestes dades insinúen al llarg de la primera meitat del segle XIX, un 

ciar, estancament de la població de Manresa, si es dona per valides les xifres 

de població detectados a partir deis nalxements. Concorda amb l'evolució ge

neral de la població bagencaí creixement en el XVII i XVIII i estancament a 

la primera meitat del XIX, Les dades son precarios i caldria estudiar l'dmpac-

te damunt de la demografía d'aquests moviments migratoris en funció de la co-

juntura económica de les fabriques. No creiem, perb, que alteres excessivament 

aqüestes conclusions. 

1.3 LA DISTRIBUCIÓ' DE LA POBLACIO". 

A«partir del calcul de les densitats de població per munícipís és possible 

estudiar l'evolució de la distribució de la població a la comarca. Un exerci-

ci similar va realitzar Vila Valenti en els censos de 1860 i 1960 (96), en 

el qual arriba a la conclusió que la població es concentrava progressívament 

a les valls fluvials del Llobregat i Cardener. Les densitats de 1717, 1787 

i 1857 es troben calculades en el quadre 1.10, i representadas grafícament 

(mapes 1.1, 1.2, i 1.3). 
Í1APA 1.1 

La dsnsjtat de població al Bages a l'any 17ÍB per 
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mPA 1.2 

La densitat de població al Bages a l'any 1707 per 

iKunicipis.. 

O a 12'5 

12*5 a 25 

25 a 50 

E 3 50 a 75 

75 a 100 

153 mes de 100 

MAPA l . i 

La densitat de població al Baqes a l'any lfl57 per 
iwjfticipis. 

Aquest calcul presenta dos problemesí en primer lloc l'extensió desigual 

deis termes municipals que distorsionen alguns calculs (un poblé concentrat 

en un municipi de 5,5 Km̂ , no dona la mateixa densitat d̂ n altre de 100 Km^ 

amb el mateix poblé) i , en seqon lloc, la fiabilitat deis censos,íf.analitzada 

mes amunt; els errors de 1718 I 1787 poden crear autentiques distorsions en 

la distribució comarcal. 

Malgrat aqüestes objeccions ambdós dibuixen una tendencia de la distribu

ció comarcal, la qual presenta una evolució característica al Harg del perio-
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CUADRE 1.10 

Densitat ¿e població al Bages per municipis a 1718, 1787 i 1857. 

M.UNICIPI Km' 1718 1737 1857 

AGUILAR 43,02 
17,52 

2.3 5,7 16,-

ARTES 
43,02 
17,52 32,3 61,3 102,6 

AVINVO' 62,56 7,6 14,9 27,5 
BALSARENY 36,64 11,7 23,9 34,8 
CALDERS 33,01 (1) .13,1 15,3 30,1 (2) 
CALLÚS 12.08 15,6 7,2 26,2 
CARDONA 66,38 25.9 37,8 70,2 
riAVASc 81,70 *,5 9,9 14,7 
CASTELLBELL 28,19 7,5 8,8 50,9 
CASTELLFOLLIT 59,43 4,3 3,4 17,-
CASTELLGALÍ 17,16 10,- 15,4 63,8 
CASTELLNOU 29,21 3,6 3,9 11,9 
L'ESTANY 10,11 2C,7 24,1 61,6 
FONOLLOSA 51,90 5,2 6,9 24,3 
GAIA 39,36 6,- 7,4 16,3 
HANRESA 41,24 137,5 197,9 370,1 
KARGANELL 13,34 4,6 8,5 24,7 
MOIA 75,15 21,9 35,3 41,9 
MONISTROL DE CALDERS 21,87 12,8 20,8 

111,4 MONISTROL DE MONTSERRAT 12,04 28,2 
20,8 
111,4 131,5 

MURA 53,39 4,3 5,7 16,6 
NAVARCLES ' 5,52 <3) 42,9 159,1 411,7 
RAJADELL 45,32 3,7 6.2 18,9 
ROCAFORT 21.67 4,6 7,6 39,8 
SALLENT 65,80 12,5 28,3 72,1 

. ST. FELIU SASSERRA 23,14 23,9 29,1 40,3 

. ST. FRUITO'S DE BAGES 22,14 16,9 20,4 44,2 
ST. JOAN VILATCRRADA 16,25 7,- 13,- 27,9 
ST, MATEU DE BAGES 100,97 2,5 7,6 11.-

(21,1) . ST. SALVADOR a'ARDIOLA 36,98 . 4,1 4,1 
11.-
(21,1) 

ST. VICEN5 DE CASTELLET 17,09 8,1 6.3 14,1 
STA. Ha D'OLO 64,24 13,- 14,6 20,5 
SAOTPEOOR 16,80 56,4 106,6 108.2 
SURIA 23,54 11,5 25,. . ,59,5. 
TA_'-,MAN'CA 29, :5 T,S . f • 13,?. 

TOTALS 1295,21 14,8 23,7 45,4 

(1) Cal afegir 2,5 Km' que actualment san de Navarcles. 

(2) Es la densitat de les parrbquies de Calders, Viladecavalls, Mcnistrol de Calders (actualment 
nunicipi independent) i 2,5 Km* de Navarcles. 

(3) Hem considerat 3,52 Km' i'extensió en aquella época, en el s. XX s'incorporen 2 Km* del municipi 
de Caldars. 

de estudiat. Es destaquen els següents tretsí 

-El 1718 es destaca la feblesa de la població: 20 municipis están per 

dessota deis 12,5 hab./Km*. Per altra banda, Manresa, en el centre de la co

marca, punt gairebé de confluencia de les dues grans valls fluvials, es con-

verteix en el nucli urba mes important amb una densitat que ja supera el 100 

Hab/Km̂ . L'area amb mes població és 1'oriental de la comarca (Moia, L'Estany, 

Sta. MS d'Oló, St. Feliu Sasserra). Probablement una important industria ru

ral explicarla aquesta situado. L'occident esta totalment despoblat, si ex-

ceptuem Cardona que a l'extrem occidental és un nucli destacat. 

Artes, Santpedor i Honistrol de Montserrat son nuclis de població concen

trada mes importants i els tres amb punts de situado geográfica diferent: 

Artes a la Valí de la Gavarresa (una riera afluent del Llobregat), Santpedor 

al cor del Pía de Bages i Monistrol a la vora del Llobregat. 

La importancia de les valls fluvials en el mapa de 1718 s'insinua molt 
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lleugerament, perb no és continu i ni tan sois destaca. 

-El 1787, el pes de la població a l'Est bagenc és encara molt important, 

perb la influencia de les valls es reforja i marca molt clarament. A l'Est 

hi ha intensificado perb en un grau menor. Cardona continua essent l'excep-

ció de l'Oest en plena valí fluvial del Cardener, perb respecte ei1718 la den-

sitat continua en la mateixa franja. En canvi, per damunt de 100 h/Km" hi tro

ben Santpedor, Ñavarcles i Monistrol de Montserrat. Han crescut mes que Car

dona. La linia del Llobregat queda clarament marcada: Castellgali, St. Frui

tós, Sallent i Balsareny. 

- El mapa de les densitats de 1857 introdueix canvis notables. A pri

mera vista es destaca un augment generalitzat de població, ja criticat ante-

riorment i es destaca també una concentrado de població clara al centre 

del mapa, a les dues valls fluvials del Llobregat, Cardener i a la Gawarresa. 

Que ha canviat? L'Est esta mes poblat que l'Oest encara, perb els seus po

bles no han millorat la franja de la densitat. La industria textil tradicio

nal entra en crisi i , per tant,l'area geográfica en que es desenvolupava. L'oest 

ha millorat en general perb continua encara amb unes densitats molt baixes. 

En canvi, a la vora del Llobregat i Cardener, els pobles creixen. La industria 

textil és on es localitza en el XIX, perqué necessita l'aigua que proporcio

nen els rius. 

D'aquesta analisi es despren una relació de mes densitat en aquelles arees 

on es desenvolupaven activitats no agrarios Ímportants com és . a l'Est del 

Bages. Aquesta distribució canviaria en el moment que aqüestes activitats auan-

cessin tpchicament, produissin' . un canvi de localització i , com a conseqüen

cia, una correcció de les arees mes poblados. D'uns determinats altiplans, 

la població se n'ana a les valls fluvials. 

Mes endavant podrem establir una relació entre poblament dispers/ concen

trat i densitat de població. Malgrat que el poblament dispers fou el .-substrat 

o punt de partida de qualsevol poblament posterior; el concentrat va aparei-

xer alia on es desenvoluparen activitats no agrarios. Al nord-est de la comar

ca s'hi troba gairebé sempre un nucli concentrat -Mola, L'Estany, Sta. M̂  d'Oló, 

St. Feliu Sasserra, Avinyó, Sallent, Artes, Balsareny- a l'Oest, no en sorgeix 

cap si exceptuem les valls fluvials i alguns -Cailús, St. Joan- encara foren 

tardans. 
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