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41 J. PAS A PAS A TRAVéS DEL SEGLE: L'ATONIA DEL TEMPS

CÜRT.

La revisió microscòpica de revolució del segle augmenta la

sensació de què res no és excessiu La proposta formulada per en J

Nadal sobre un "redreç espectacular precisa de contextuahtzacions

concretes Les terres gironines veuen passar un segle XVI amb més pena

que glòria, les terres ponentines no ens donen tampoc una imatge

carregada d espectaculars Probablement, la part més vistosa de

fincrement efectius humans es va donar, al de

tota la modernitat, en ia zona i en les pSanes tarragonines. La resto

ere« a'una manera innegable» però enmig de ta penúria, de l'esmorteiment

i d'una profunda grisor. Augmenta lentament el volum de la natalitat, però

les punxes ae la mon encara resulten sagnants; arriben gents

vingudes de fora, però de seguida generaran a les

ciutats on slnstal.len perquè entren en disputa d'uns recursos

escassos com per a compartits i perquè la seva arribada río

produeix tant per l'atractiu laboral i vital de ¡es terres d'acollida, com per

l'encara més flagrant misèria dels d'origen.

Si revisem novament la trajectòria dels naixements per

decennis (quadre núm. 7 i gràfica núm, 5), ratificarem ta imatge

evidenciada en la trajectòria secular. La mitjana anual es pot quantificar en

uns 28T.2 naixements, si prenem com a referència el període continu entre

1516 i 1600. T«! mitjana ens na de permetre establir comparances amb els

volums de la natalitat per decennis. Ens trobem amb moviments

dubtosos i incerts ftrts els anys quaranta, amb (a dura caiguda anys
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vint, expandiment continuat tins els vuitanta i noves oscillations fins

acabar al segle amb una perspectiva optimista i ascendent Solament, a

partir dels anys seixanta, la mitjana decennal supera el promig anyal,

Aquestes grans devolució s assoleixen sense

excessos Quan hom revisa les tendències internes de cada un d aquests

decennis, si fos metgessa í no histonadoia, dina que l'individu a punt

de morir. Algú podria suggerir que sembler encefatogramts (reviseu

l'apèndix gràfic num. 1), Entre 1504 i 1511, al nombre de nascuts creix

sense pors i amb certa vitalitat. Aquest optimisme s'estronca durament i

sense pal·liatius en el període nomprés entre 1516 » 1530, fet que permetrà

una certa recuperació en ia dècada següent, que no tindrà continuïtat

posterior. A partir de 1550, firs eis anys vuitanta la situació -

són els anys on s'assolemen eís màxims absoluts de natalitat-, pe* decaí're

de manera puntual al final d'aquest període, moment a partir del qual i fins

a finals de segle, les tendències decennals dibuixen »rajectòries clarament

ascendents, perquè toma a ser força notable el nombre de i nenes

que tenen els lleidatans.

4.1.3- A U REPRESA D'UN VELL MeTODE: ELS ANYS AGRARIS I ELS
MOVIMENTS CONJUNTURALS.

L, Henry va definir formalment una proposta de

presentació dels resultats numèrics que no va tenir un èxit de públic

aclaparador, però sí que va comportar importants polèmiques. Ens estem

referint als "années recolta11 o anys agraris. Algunes de les monografies
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elaborades cap els anys SO van preterir aquest proceaimem abans que

l'any civil. B mateix L Henry explica el procés:

". .en los anos SO se preconizó el paso sistemático del año civil al
ano cosecha, que abarca los acontecimientos acaecidos entre una
y ota cosecha, es decir del 1 de agosto ce un ano a! 31 de julio ciel
siguiente en una buena parte de Francia Este procedimiento
requiere largos cálculos para obtener al fin resultados mediocres
M pues, sólo pasaremos al ate cosecha cuando se täte de
estudiar las crisis graves de subsistencias " (22).

Aquesta darrtra finalitat és la que va convertir el

procediment en conflictiu, dts del moment en què alguns historiadors, en

absència d'altres dades, van deduir a partir de les caigudes de la natalitat

i/o I? nupcialitat, fallides productives, cosa altament incerta mes quan hom

coneix la pluralitat dt factors que afecten els ntmes d'aquests

comportaments humans En aquest sentit, el debat entre J Meuvret í els

seus seguidors -amb A Croi* a! capdavant- front les postures durament

crftiqec de J Dúpaquier i les conciliadores de f Lebrun ha acabat portant

al refús total de tai mètode entre ils demògrafs francesos i Is més total

absència en les tesis hispàniques, metodològicament fias de les

franceses, ni tan sols en tes més lligadss a problemes de mortalitat i

de susbsistència, base justificativa de la seva definició (23)

D'entrada, el problema de les crisis no és, ara per ara, la

finalitat principal def nostre istudi, però totò tasca científica ha de demar

portes obertes a camins en el futur Aquesta és la nostra més directa

ff?)- L H»nry Manuai df d»moqfffii> p M

W- R«f*rèneiM MgmHcaMvM rt«i d*M «en J M*uvrM V»» erttM d* »utostManew *• !•

d« l« frtne* dAnewo Régww* PfjBJÜfti 2, IMi pp §O4§0 A Oo.» Njntin ..... gjf

XVié itfclf ........ Ifotit d»moani>Hiquf P»'i» ig?4, »n poi»mic« «mo J Dúpaquwr 'SüHi«ti<»

', pp 3»4-401 • ®» r»»pon M •SUd·tiqu« «I 04mogt«p»>« h.ttOfiQu« A pfopo« <•

C. wol 30, num t 1971, pp IMS-IMS F L*Mun «oopU yn« poitur«

C« convwjéncí« a« po«icion» *ÍM cr*»« d*mogr»phiqu#« «n Preñe« »u« XVtt« M )fv:ilè mèelM*, Ann«i»«

UJL' 19Ö0 OM tfuM p*r»p«c«tv» met ampli« «I a>e«l »obr« «i ».gnitic« d« 'M cn»i» d« »AwMie*

ton«m«nt«' dM d« po«tur«« n«o-m»(thy»i»n»f IM g«n«i« «M mon impu» producc.e h,«onogr«»K:» «n
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justificació en ti moment d incorporar les dadas amb tal procediment dt

presentació cronològica dels resultats (24). in qualsevol deis casos,

estem d'acord amb la valoració que ofereix sobre el tema A. Croix quan

comenta que, per estudis en la llarga durada secular, és indiferent l'opció

entre any civil i any agrari perquè no implica variacions profundes ni en la

delim,tac;ó de les tendències, ni en les trajectòries del temps llarg (25),

sempre i quan no s'elimini la presentació dels resultats per any civil (26).

Sense intenció d'allargar »nos més en una polèmica sobre

la qual és difícil trobar un punt d'acord, entrem ja en la valoració de les

nostres dades elaborades en funció del calendari agrari. En l'economia

lleidatana, el sector agrícola va assolir un pes econòmic extraordinari. Calia

saber si aquest protagomsme indubtable pel que fa a les subsistències

tenia alguna incidència en els comportaments demogràfics. Revisem-ho

amb deteniment.

En la llarga durada secular, com referia A. Croix, no hi

notables variacions (vegeu gràfiques 7-9). La trajectòria de la centúria és

clarament ascendent, la línia de tendència queda definida per una taxa de

creixement similar, xifrada en un 0,4% i les mitjanes mòbils de cinc anys

(24<- M Heyygfu M»fiy»i i Mafwy i M Playry ipoif" y«a Ti«ti«»c'ô important " mata peur eaauriir

yn* bonn* <.omp«f«i*on à* '«nn*» recen» é» crut »u» autraa, »I faudra auaal paaaar • ' «nn»» 'tcot» c: ne «n»

•v «ni al c. ne anà apraa * (p 'i'l i« •( caa d «quot» raearea, al tani d« galuwtaeé dalt etcfcM conjuntura)*

ü» erta» l d tuga aneara roman pa -»dant «Tuna tn*a*hi««4 aprefuneM* > paf tani, tf «pesar d'aqwaatai dadaa p

aíaberada» pot (»dir algwna in-.ubtabi« -M»n an un futur prapar

(Wi *H faut «ota- dabo'c: «ntr« i anné» (•<.<}«• M i inn»»-civii« Neu» «won» prière ;«ta tfamiêra, car

la. dataffination du début da f«fwéa*«4eeMa peaa da déncatt problema« A ta euftjra du Wé »aidrt« an aflat *n

B'«tagnt t«ii« du »arraam nan» parta* da calla du iwl ( ) Daotra part la« moirvaticn« ral«9«iMa» paraiaaant

important»« au XVlé ëèela al »lacnam tra« nanamant pour lat manafaa. tauaaar lat

dan* i» cad'a dt* fannaa-nkcoit« Oa tou«« manièfa, pgmqu'il «agí d atudtar un tiouvamant auf una

lengua pértoda to ehio« antra faméa civiia al ranina ratona paúl at'a con«idé'« comma è pau prèa indMaranf

A. Croa Name« atia DOY« namai« B 73 ila* parautaa »mal» artra cornea, partanyan • j Mauvraç

W* B probtama torga« on al momant an qua hem pf atan intarprataf a« oda« cmic* »clamant par la

•ntluència da ba bonaa a mataa eoilr.a« »an«a introduir crrtan» com i e»t;cion*rtat da la dluate da It

altra« L any collita éa un raetm com(.iar»,»m«r' no una p-opoata aicioant Va§au »obra al particular y W
£Ui».an-a damoarè '̂co p /S
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dibuixen un perfil gairebé idèntic. És evident que les diferències cal cercar-

ies en el curt termini. La representació de tes mitjanes decennals és, en

aquest sentit, significativa, per tal com la situació ja no És idèntica. Les

osai.lacions insegures del primer période es mantenen, encara que es pot

apreciar que la dura crisi de l'any 30 marca els electes més greus en els

inicis del decenni següent, fet que matisa el desnivell c,ue els separava, A

partir d'aquí, l'evolució per anys agraris presenta una tendència continuada

s l'alça sense veure's afectada per la lleu davallada dels anys quaranta. El

període final de la centúria es mou amb idèntics ritmes 3ls de l'any civil, En

realitat, la pobresa interpretativa inevitable en la valoració de tote aquests

cicles és producte de la nostra total desconeixença dels ciclts econòmics

de la ciutat, excepció feta de les dades que ens aporta J Uadonosa,

sintetitzades a grans trets en el quadre núm, 3,

Amb tot í de manera profundament sesgada, no volem

estar-nos de de;xar constància d'una comparança significativa. La

trajectòria poblacional té ineludibles lligams amb la situació generat de

l'entorn econòmic. No cal ser un expert economista per a dictaminar que sí

les coces van maldades, la gent té menys criatures, es casa més tard i es

rnor més aviat i que, a més, quan a tots aquests comportaments tan

numans intentem donar-los-hi forma gràfica ete paral·lelismes entre

evolució poblacional i econòmica són, sovint, sorprenents. És més, segons

V. Pérez Moreda, la interpretació última de lexpandiment poblacional del

segie XV! no es poî fsr sense tenir tn comptt la situació generi d'auge i

estabilitat econòmica que afecta directament el conjunt dels

comportaments demogràfics (27), Aquesta és la conclusió evident que

¡27)- H«vtMiy 1* teva iflt*rt*r*taci« G* la importance d* fvMMM «eonoimai com • foncnwnt

e»**»m«flt «moerMc dti »«a* XVi • *£1 ewamwnto a*mfwittet ->tprtot «W «e»*» XVT. Acta»
dfI Conflftto Ntciontr^f.Viimu Z^fi^ »y «poc« t »y «»yy+n p 900) Z«f»goi« 19M pp 55-71 »«p



podem despendre de lanàlisi comparativa de la trajectòria de la natalitat, fa

sigui per any aviï o per any agrari, respecte a les osaUacions on l'estat de

comptes d'una de les pnnopals institucions econòmiques d® la ciutat:

l'Almoina (28)

Hom as preguntarà els perqués d aquesta comparació

Tres són les respostes principals: primera, la informació economètnca del

segle XVI lleidatà no és abundant i es conserven molt poques sèries

completes que abastin la llarga durada secular, segona, l'almoina recull

diners provments majoritàriament de les activitats agràries desenvolupades

en l'entorn rural proper a Lleida <, per tant, ens és -jn bon indicador dels

moviments » actes de l'economia agrària, principal sector productiu de la

ciutat (29) i, tercer, la despesa ens paria de la situació de major o menor

paupérisme dels desposseïts, ja que està principalment aboeaoa, œm es

dina en termes actuáis, a "obra social", a la caritat, concepte que serà un

dels pilans fonamentals de la teologia contraretormiSia. Per tant, cal pensar

que naurà de palesar, també, directament, els ritmes generals de

l'economia perquè qualsevol situació de conflicte o bé comportarà un

augment de sol liotuds de caritat o bé un tancament de la institució davant

es signes d'una hipotètica fallida econòmica (30)

V»)- Lume aatudi tobt* (• trajaettna hiatònea «a tat ffwttucté da* da ia »ava iuncteca ala pal

Ml, és «f da P Sanahyp Hi·lcna 99 .« t*n««ic«nc ,» an Lfndft Temo I L» A .mp.n« j« i« Ç«t«q'H Ueata. 1Í44

Sobre IM inwrt^cior» eeowowtfue« at fftflléet« c«! tww prêtant reetydi 4« ^ Pttjc Qom«i *LM n»ci«no«»

c«» en I« C«Uiuiiy« d«i XVW |jgj&j> j jfeti«f» « H Cjjjlufwa 0» »MI« >MI vol 1 C·'v·r· 1990 pp

to prop-Wat jun»oiccion«i »obft »»rm«» tan ne« com «it Hoc» <J»

«•im«« l Sur.« M temiM 4* Vallfogon« P«n*M«« ian*t 1 b*w*«l Timo*»« i U S«id« p«<» qu«ll v

d« MM r«dM meatmt, «nb tt unr/»f *rt«l o« Batof ucr t « Mrf

d» !•• Bor0«t |>jnt«m»ni • «nrM pfop>«t«U dit«« 'cofnun«» i «il.«ortfinèn««' i • MM Impertan!

Vec»uAHML Pi« Almom« Uibf»* d« compurt>,litat d« 1464 • i«00 ««g $2 «93
(30>- Oiy P S«n*hu|* * La Aimcmt fu« »(«mprt a man»'« ¿a bane« 09 te pobra« dona« acud>«r

laa partena« - comun«J»o«« qua »a haKaban «n «ityacton^ apurada« i } U« ftanëa* vehimana* da

mandato« dal Cebikjo da i« cataílfai *• f»ft«r«r\ «n ig m«yof part» ai aiVKj »» p«br»» y «nl·fmo« y «ritidad«« d«

P«M a cargo da la Aimotna, En «antpoa da paato eanate ingndae«>n«^ y •-'•»* caiam.dadw puoitca« ara

ino«̂ »ctiblam«fn« >« Almout« da IM clamtro» da la Sao tal mano qua afim«ro y con ma« g«nafo«id«d «a

' <H<«tena df i« 8«n»«icanci« . . p 41-42) u waié ta, cártama« idtbea, parqyè ta i»w«yeié «atota mo*
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Parlàvem de "sorpresa" en el moment d'establir similituds,

Quan hom compara la representació gràfica de les quanties dels

ingressos, les despeses í el baianç comptable anual, recollides en el

quadre num. 9 (gràfiques nums 10, 11, 12), observa que els ritmes de

l'economia no són gens llunyans als de la demografia. De les i

precàries etapes que enllacen els darrers anys tie la Baixa Edat Mitjana

amb les primeres dècadss del segle XVI es passa, a poc a poc, a un cert

ane de creixement, d'auge, a partir dels anys quaranta, després d'una

compromesa etapa prèvia entre els anys vint i trenta. L'expandiment

s'estroncarà bruscamen» als voltants dels anys 1574-76, igual que en el

cas dels baptismes, per acabar el segle amb un signe de puixança

indubtable que continuarà fins les primeres dècades del segle XVII. No

caurem en el risc de treure conclusions precipitades i mancades d'una

base heurística el suficientment 4mplta, però !a realitat és que no queda

gens encoberta l'ínt-ma similitud que lliga els ritmes de l'economia agrària

amb les espectatives vitals dels ciutadans. Més pausada, la despesa

presenta idèntica trajectòria í el balanç comptable final constata les

P'ecarietats econòmiques de pritwipis de segle, la línia d'intent

d'estabilització de les primeres dècades del XVI (recordem el que

palesaven els fogatges que no són altra cosa que eficients mec^dors de la

capacitat de la població per a finançar el pes d'un estat famolenc de

recursos), la dura precanetat dels anys trenta, la puixança indubtable fins

els setanta i les dubtoses vacil·lacions fimseculars

M com adaquar n volum da !• »ava da»pa»a *n «luición» conflictiva« é*»*nf «H »ocor» 4* pob'W yna d* IM

ixwcup«cio<n »acundàr'a» par tai com aqua«U »caban f«ant-»a da nw**rt aatabla me» «n »i XVI Et un ton

»»•fnpl« d* eoneto» Tr«rti d« «met cnrtun« L« OMPM« •• c«n«i«av« «n i« autnbuc'ó qucXiOian« tntr« «.*

pobr«« ordinari» 0*»p««*« rcltgio««« IM cult« ,mi»»«» rog«tv*» mortuori» di»«abtM 4t I« V«rg» »le ), Mlww

d» ptóordM i p'ocurtóof» ewtMit I nwmiMartM P»r tant, Is cantat a» una antr» an-a* Vagau A M M L. ff«

*lmotnaLlibraa da comptabilitat dal 4M ai «X Ptog 82 a 93
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A poc a poc, hem delimitat sis grans cicles de

l'abundància i de la precanetat en què es va moure la quottdianeitat dels

lleidatans del segle XVI, entern ara en els petits comportaments més

personals, els que. repercutint directament en les quanties absolutes, són

producte d'influències que provenen de factors tan poc demogràfics com

el pes d'una determinada moralitat religiosa, més o menys tolerant a l'hora

de deixar fer públic el resultat de certs sentiments, o del cicle estacional

dels treballs a què estan obligats homes i dones enmig de tan fréquente

penúries, entre molts altres éléments que omplen de pes la lleugeresa de

la vida quotidiana.

4,2- ELS COMPORTAMENTS.

4.2.1- UNA PRIMERA CARACTERITZACIÓ DELS NASCUTS: SEXE I
GEMELITAT.

El major protagonismt numèric dels homes o les dones en

qualsevol ciutat és revelador de situacions de destacada importància,

relacionades amb les disponibilitats dels individus de trobar treball o haver

de fugir en recerca d'expectatives vitals més afalagadores, o amb la

incidència de factors com les guerres en la major mortalitat masculina, o

amb el pes, de vegades aclaparador, de la vídurtat femenina, factors tots

que es desprenen de l'estud- de la composició per sexes i. sobre tot, per

edats, de la població a disseccionar, elements sobre els quals estem

mancats de qualsevol referència possible. En aquestes planes, l'única

aportació a fer sobre aquest tipus de comportaments és la que es desprèn
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del nombre dels nens i les nenes *n el moment de néixer, cosa que mm

dóna informació sobre questions que res tenen a veure amb l'entramat

socio-cultural.

Quan hom revisa la trajectòria secular da tes quanties dels

nadons per sexes i la relació que les uneix, pot observar que la normalitat

és ta tònica predominant Amb tot, es pot fer una salvetat Segons L

Henry, la relació de masculinitat en el moment de néixer ens proporciona

indicacions sobre les negligències possibles que hi pugui haver en ei

registre i que es poden reflectir en una inscripció preferencia! de nens o

nenes (31), La tipificació d'una sèrie de valors de referència, en funció del

nombre total de baptismes» permet detectar períodes sumits en el marge

de la irregularitat (vegeu quadrt núm. 10 i apèndix núm. 5), Les constants

de la relació a Lleida permeten posar en evidència una clara tendència a

comportaments normals excepte en alguns moments concrets Els

registres baix-medievals resulten majoritàriament fiables, lleva! deis de

1487-90, període socialment conflictiu, en qyè la causa de ¡es irregularitats

podria provenir d'un espaiment entre el naixement i el baptisme motivat

per la constatada sobremortalitat pestífera, que, necessàriament, té que

influir en l'auge dels òbits de nens que no arriben a ser batejats. B conjunt

del segle es manté en els valors de referència acceptables que permeten

justificar la fiabilttat de les inscripcions i, solament, molt al fina! del segle,

tomem a troba" valors lleugerament dubtosos, sobretot en el darrer

decenni, on sembla excessiu i sense moltes explicacions

l'infraenregistrament de nens respecte a les nenes.

Fe! que fa ai nombre de parts de bessons, els nats d'una

mateixa ventrada", com diu de vegades en les tnscripaons» podem fer un



recompte de 264 casos de parts dobles i dos de triples (32), la qua! cosa

implica un total de 534 naixements. En termes proporcionals, el fet gairebé

no té rellevància demogràfica perquè suposa una participació percentual

sobre el total dels naixements d'un 1,96%, en la línia de gairebé tots els

estudis que entren en el detall d'aquests fets estrictament demografistes

(33). No són aquests, però, índexs que precisin de moto més comentaris

un cop han estat presentats, altres qüestions necessiten molt més de la

nostra detallada atenció,

4,2.2* EL CICLE ESTACIONAL DE LA FECUNDITAT I LA NATALITAT.

En les societats del feudalisme tardà, els ritmes de la vida

agrària impregnen el dia a dia dels homes i les dones en el seu treball, en

la seva vida domèstica, en els espai s de lleure, en els ritmes de la festa i en

la manera d© marcar les dates decisives del seus més importants

esdeveniments vitals És anà diftmnt cosmovisió del temps la que omple

l'esdevenidor quotidià. Són els ritmes de les societats precaprtalistes

(32)- Son Matoor QaafMf t Balaaar Mia <to Fiaweaae 5« v «n»» ciclada batapta ai '»o-»« «a i&M <
Jo*ao Jean t Cwn« Jeana Mm o« Saitomay Garata pagat i Marfanda Patrice Miaptt • »abril o« i V;
AC L Utbraa Safraifiamaia, Saptlamaa, 15» Rag 7

M- Ut p'opofc.oo« MA array atmitata amb pa«aa «Marênetat a raïca s • la baua, qua 10 té«
produdt dama tarte» qua latZM o b* Oa la quamat M rafiiatt« A Rocafort M QuaraH t a VaNvard la proportiC
a) XVI aa âun Q,S%, ai XVUdt 8,4% i al XVII da OJ% al XV« « a Sant Para da PttudaMia» • ftnaw tfat Wl éa oa

i 4 (V Oun. vm« jggt J tj ._OjKü t̂Jíügfei!t* iJÍJM ·̂JÉfJlit·̂ PL ^«i<yt ëa__fty>« SMJÜ MVI-XVI.
Tarragona, ltM p S1 f n Caraa p»opa'a tfAftfá ato raa t̂ato praaantan p'opo'cion» timiiart 1 35\ a Maalla,
06% a Toíracilla Q,W% a Caiamoeía t,7l% a EMnditla < 2J% a Aya^a (Concluaient i comparación«

paf F j Doménaeh VWapaaa, 'La »aí-jnd^ad lagitlma an MaaMa (1»«3-1 )̂* Savitt« oa H.̂ pna
Zurita núm 17 IM, p 1 42! A la •atranca da Havana A Oarcia-Sanj an troba un 6,7%

tociadafl fla ia Ba"^" • da Ncvar'a t1?6S-1t§B. Pampiooa 19% p 2?1) ' a Sti-eia J M Parai
Cla/ea an »roba 1 toofa eatfa Í2 MB 1 21% ma raute; eon*4oatt COTÍ a nwaH normal an tarma« comparât̂ »
amb lat avaiuaciont d attrat au»or» eom at al cat s» M Laehrvtf a yf popwiation a> Mauty du Wla
itacia ivart ^600-i87Qi ÉtuOa da oénoarap î« fritlonq^a Pant 1969 p 99 qui troba «na proporetö 4a
jn 0 1 3% (vagat! fafarèMiaa a ̂ n mooaip p« ^ociaflad ryti Of *rtiouo Racima" an la Oaiidt cottara Sarrtiaflo
(to Compórtala 1 979 p 1 10»
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davant els de ¡'industriadme, és d pas d'un concepte ocupacional del

temps a un concepte valor, és el transit d'un temps agrari que porta al

creixement 1 la madurado from un temps industrial que s esgota de

maneï a accelerada sí no s és capaç d'omphr-lo de producció (34)

Probablement, la principal característica a analitzar de tais

cicles estacionals siguí la seva trajectòria evolutiva, al llarg del temps, en la

mesura com son profundament indicatius de dos comportaments

fonamentals en la vida dels individus: les pautes que en la vida personal

marquen els feixucs ritmes del treball (35) i el Hast que una determinada

moral religiosa imposa sobre activitats directament lligades a les relacions

sentimentals i sexuals dels ciutadans, factors ambdós que han servit, entre

altres, per posar en qüestió el concepte tan debatut i tan fictici de

"fecunditat natural" (36) Les evolucions en l'estacionalitaï podrien ser un

i34) Nir\gu tom i P Thetiipaoa nu ha rttaoonaJ ami» yfl tan •<•>•! pray da iuffaatlé «öbta al*

»conomici i cuivrait qua va competa' (a totrodwcoo dai c ont apt« da «adieté dal lamp«, awb la

invanc«5 i pfoo/«»«rv« aneara qya lanía d4uaio a«) ratWfa com «paran arwbtamatie an «abatHyeiô a» la

Naygaraaa MM comro¡ baaat al it*r§ d« l'any an •' c«cta aatacional i an al îa a Aa, an ai racorfafut «elar

Vagau 'Tiampo o*eipnna da trabaje y cap«aii»mc indwainai", îfajiftfn. rfyyajji y 8fgjc»fr«fp da flap

Eüudiei »ofert (t trtitt et la igci»daa yajmdmtoaj Bafcaion« 1978 pp £39-293

(35l Com «M P OtauftM ' cha» qua hablar da itfta 'aco^M r̂ate* raf ytoda pci la aconemia mà*

Qua por la bioiogta a c«u»a da la iaan«>caciôr K ŝlégica 0« la primara Galena »anal con la acanomia

poittica" Econ6m,ca me« qua btotôfteamania ragiáatfa, M «arto p« habar un« aconemia qya ¿»pana«

Oa lo« tanomano« mat»fa«io9ico« ' iHi«io''a ts/antii«tr»a g 3'Gi

MI- Aaa an la »ociatat éa 'nttvnf , an at «ant« da qua toamant (atzar §WM to cava avenue. i El toma

da la «aeundrtai natural M fl«na»at nombro»a« pctamiqua» emr« ato hiatonadon i ala oamôgraf» da cara a »atoar

una cabaí «niarprataetâ c«u»ai da dtJamtnata rttma« V»gau «ntr̂  «nía« toa «potación» al daba* da L Hanry,

•Concapu aclual« al raayRatt amprninaa »u» ta '«cenan« naturatia' da C Couim 'i« tottl% raduemf ««act of

lactation raaiiy »ubatartiai"»' dl Knodai Tha wAuanca o« cMU mortality m a natural tarwily «attng -an «n«ly»i«

o« Oarman viNapaa*, da H Ctwteennanu, 'La« regtuMe da facendtse natyraNa an Amanqua du Nord bilan al

analyM daa ebaarvatton«* i da H O Ñaman, f rwn nature lo eentroMad lartudy a« a tactor m tfta procaa« o(

•conomn and »ocia! davatoppaw«n m Oraanland (1f?l-lt79', leu ai vctum conjunt H Lanéen i J Mandan

(ada), Facondita natu'aii« Nivff^» «i qa<yrmin<r,t« faja '»con î̂  naturaiia LI«I« lf^ ;«cta« rial «aiwtan

•obra facundrtat natural crganrtxax a Pan» par la Unió int«rn«ctonai par a raahidi ciamtfit da la població al 197T:

Tama qu« havt« donat mol abara ato »au» priman paaasa da dab . * fx>«ict« crttwa o«i» i«»ut«u ootî gut»

par te damofiraha actual a O 6 O'aa« > i. Ev«r»i«> tad» ) E«*av» on hi«to,-i<aHia*̂ oflra[>^ Londra« 1965 mor;

a»paeiaimant amb M cot laborací« da f «Joubari 'Racant tt>aoria» and raaaareh m franeh population batwaan

1500 and IKMT, pr 457-473 A. Satwy, H SwgiMa i M Rtquat MMJPTM dal ccnj.fl Jjff MCimtfftlai. Barcaion«

1072 i J Knodat 'Fapacarriant daa naiaaMieaa at piani»ic«ion famiitaia una cntiqu« da la mathoda Oùpaquia»

Lachivar* |um*m«»rt a to r««po«t« cr*c« dato irrpui,at« 'Du contraaan« a i illusion tachmqu«' amodo« a Annaiat

I9S1 pp 473-4M i
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signe més • afegir ais complexes camins de la transició J. Dûpaquier

comenta les impJicaaons i importància d'aquests ocles:

"...il faut tenir compte des mouvements saisonniers, aussi bien pour
las manages qui pour le rythme das conceptions Les interdits
religieux de carême m d a vent sont toujours respectes pour tos
mariages, beaucoup moms pour les conceptions Le rythme des
travaux agricoles contribue également à provoquer d'importants
fluctuations: tone pousée des conceptions à la fin du printemps, net
fléchissement on automne Toutes ces conditions interviennenet
donc pour démentir la notion dé fécondité "naturelle" ou
physiologique, et pour expliquer la rareté relative des familles très
nombreuses puisque la motte à peine du potentiel théorique de
reproduction est effectivement utilisée..." (37).

En termes gêneras, sembla clara la verificació d'una certa

tendencia a què els ocles estacionals no varien substancialment -si de cas

suavioen la incidència de! pes de determinats comportaments- al llarg de

l'antic règim demogràfic de la mateixa manera que tampoc no ho fan, de

manera radica1, la base material i ideològica que els sustenta, deixant de

banda, és clar, el gens rnenystenible atzar que guia la quotidianertat

humana (38) Amb tot, el que aquí ens pertoca és la tasca d'analitzar el

acle estacional de la fecunditat i la natalitat a la ciutat de Ueida i intentar

trobar algun tipus d'explicació als seus moviments com a propis t peculiars

i com a parts indestriables dels compartaments demogràfics comuns,

A través de l'estudi de la distribució a través de l'any dels

màxims i els mínims del les concepcions és on es pot constatar la

incidencia del cicle estacional, ja que els ritmes del treball i els interuictes

religiosos condicionen directament ("estat d'ànim" dels individus davant i!

temps de lleure que poden dedicar al sexe, Així, després d'una ja

certament àmplia trajectòria de recerca, s'ha comprovat, amb un important

(37)- J DAp*quwr, Peyr la démoQfipnn... pe 79-74

í381- A F CarOamoM, Ml cicló stagional* d« matrimoni, a«ii« nantit * o«i 0*c*»»i * Monte da» 1M1

•'180tr PüBflarahí itenca. Bologna 107S, pp 227-291



grau dt consens, que els mesos da juny i maig presenten la quantia més

elevada de concepcions, seguits per abril i juliol, essent els mesos menys

actius els de setembre i octubre, és a dir, l'acabament de la primavera

recull els màxims, mentre que Una de ta tardor acapara els minims,

segons el que ratifiquen algunes de les principals monografies franceses

(3Q). Ritmes similars amb matisos es desprendí de les monografies

peninsulars

En alguns exemptes dt Galícia, es pot constatar la

stmàtud A H»o, els màxims es produeixen entre abril i agost i de manera

sorprenent entre novembre i dtsembrt, mentre les baixes es concentren

entre febrer i abril (40), a Abanqueiro i Entrecruces, geogràficament molt

propers entre sí, es constaten tendències de comportament oposades a

causa de les diversitats en les activitats laborals principals en cada una de

Ses autats -la pesca o I agricultura- la primera té els màxims a l'agost i a

finals d'any ! la segona entre abril i juny (41) A Exfremadura, els ritmes

presenten una acumulació major entre gener, maig i juny i els mínims al

juliol, al setembre t a l'octubre (42), mesos que coincideixefi amb els

màxims i els mínims del treball a! camp No hi ha res de nou en l'evidència

andalusa; a Granada les concepcions s'acumulen al juny i es tornen

mandroses a l'ortubre (43), situació gens llunyana a la d'Ayamonte (44).

.; P

Buf vilorta* • tr*vé* d« ta r»UKié ccmo«r«ti»« d* **» '»nôtre . »t «r éffrnn»» ptrrtquiM rtptrttdM vr*y d*l

ttmtett frtneè» vwó cottotorwtt p« f Lrt»«w *OMnograo(»<« •» m«nl«W»» )• mow«»«« 09»

»ou» fAnc»B Aéginw' ^ngft«f .jf» dtrw»gtp>»jt Hijlof »Otit 1974 cp 45-50
(4Ci j M P*rw G«rc>» 'D«moar«fi« tr*o.fon«i de do« «oeaWM*** d« • Û*itc«

PjM^CH. p 447 L «uto» M '»»«n» • I« n«t»iit«t t noMRr»» h«m lf»n»torm«l I« tevs r̂ «réncw

(41)» S S«rr«re Maltón 'inwrior y co»ta 3o» mu»»trM a« un« »»Vvcijfii dcmofrtfie« «nt gj« w •

A.PJMAC.H.oe «*̂ K»
(42|- 1 T«»«6fi Nun«z t»m b«*ni; o« I« t*f*eièn* d ofvf • pwrdquwt <3 Luremnauf« » Afny. toe v

matrimonto B«daio» T9B5 ou 1, '4-1 42

(44)- *LM mtoimw M Mtúan M «b"' m«yo y pme « ,) tot mMM d»pf*»ivo« »on ió» d« v»f «ro otcnc

y pnnctpio» 4« invernó " J L Sàncfi·l LO'« D«moat«»if < »r>'mf hî ncc *>»fn?nt» -6QO-'9^C M. »ivt



En l'entorn proper a la ciutat de Ueida, tl cas aragonès segueix eis

mateixos patrons els nivells més alts pertanyen a abril, maig 1 juny í els

més baixos a setembre i octubre a Barbaste (45). lima que s espaia més a

on abril és eí gran acaparador i novembre el temps dels minims

(46) La multitud de tes exemplificacions fins arribar a la interpretado

general podría arribar als extrems d'un inducovísme que no és, en cap dels

casc», el nostre marc teòric de referència. Solament afegir una significativa

constatació més pel valor interpretatiu que ens aporta.

Barcelona, la primera de les ciutats catalanes, empori del

comerç í de factivrtat manufacturera, no s'allunya gens d'aquests

comportaments a! llarg del XVI, Les punies de les concepcions se

situen des del desembre fins els més potents abril i maig, cosa que ïa fa

semblar profundament vinculada al seu entorn rural. Les diferències, no

obstant, hi són ja que, en la gran ciutat, els ntmes mensuals dibuixen una

corba més suau, mentre que a l'entorn rural proper les punxes

s'encrespen en determinats moments de l'any (47), És més, el segle XVII

veurà com, a poc a poc, les oscil·lacions es moderen encara més, a causa

de la progressiva pèrdua de contacte, de la continuada aculturaoó, de les

gents de la ciutat respecte als seus orígens camperols, en similitud al que

detecta J,P. Bardet per Rouen (48)

Se'ns fa ja ineludible endinsar-nos en el pes de

l'estaaonalitat en el moment en què eis lleidatans i les lleidatanes del segle

1M7, pp 185-1 «5 | -Ayamom» i«; i860 El cicló vtutt »nu«r §^_ jf jy j gftogMtoi da Jjjlàii» dt

Arx>»tucit An¿«luct« Modtf"«, 11. C^rdobu 19S3, pp 127-134

(*§»• JA S«lM AHMT» yŷ JSESJ» B«f&»»>fO . W» »1-2«

(46)- R Lopez Bat«';« U PfMacten dt Emette, . pp 7*-75 «"* ***• r*t*reneiw »figon*»«» t

(47). M Plan«» Ro.g, -V»r,»eion« •«•cion·i· dt )• ¿«meffMte M iAnbc Rêflm Câ*t»i!6

M Mgl* XVI ë XOC*, L« huno"« I tH ¡ovo *lon«<lf f« c-«tai>n« S»ri.»ion« '996 pp 237 249

(48). J ArMr*u i A Statte, 'U poMteié d« B«fe»loni ', pp 12-11
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XVI es posen en la feina de tenir nens. Revisem pomer les xifres A

l'apèndix núm. 2, hem recollit els càlculs ela la distribució mensual per

decennis i el balanç final secular S hom revisa les quanties, observarà

que no es produeixen al llarg del segle notables variacions en els

comportaments principals i que, de produir-se en algún moment concret,

no alteren substancialment la perspectiva secular final. La trajectòria

lleidatana és dará. Els màxims de les concepcions se situen en els mesos

d'abril, maig i juny -en plena primavera-, punt d inici d'una pronunciada

inflexió que tindrà el seu vèrtex més baix al mes de setembre, per a

rependre el ritme al novembre, amb la sola salvetat d'una nova davallada

puntual al mes de març (vegeu gràfiques núms 13-16} Els

comportaments són completament identificables tant amb els models

francesos com els hispànics De vegades, hom encara segueix admirant-

se de la manega com influeix un determinat model d'organització social i

econòmica sobre el "portes endins", sobre la vida privada dels homes t les

dones Així doncs, l'alça primavera! és el principal lloc comú, seguida de la

pèrdua de ritmes a l'estiu, època de la màxima acbvttat laboral, encara

avui, en toies les cases pageses, i de la caiguda de !a tardor, amb una

datació d'inici més irregular, en funció del calendan agrari de cada zona

La forta baixa del setembre lleidatà és lògica en el sentit que és el mes

simbòlicament triat com a signe de la finalització del treball al camp i, per

aquest motiu, Sant Miquel és la data sovint fixada per l'acabament i/o

renovació dels contractes de tineneça de terres, pel pagament dels

delmes i per ta celeb»ació de la principal de les festes camperoles de l'ary

(49)

|4f) U m.llor tim«*i «M» ntm*t 4*1 .•.«l·fio·r d« IM ñoMrw «ontrM*» M to «*• pw R O»rr«böy, 'P»'

* un« hMièn* *> la MXMM p*g*M ir»d.con«i IM fomw» M tratocll 0 B Com»u MM Biaf l̂ âïgî nun 29
3«re»ion« i960 n» S2-SÍ
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No cal ni dir, al cap i a la fi, que. an els ritmes de its

concepcions, el quo veritablement pesa. amb protagonismo gairebé

absolut, és el cicle del (50). fonamentalment agrari, dels homes i las

dones de la ciutat, però, a diferència d'attres nuclis urbans el pes de ta

moral religiosa també es fa notar. U significativa davallada de mes de

març río té altra motivació que no sigui la del pes de la Quaresma (és

(Index més baix entre tots els mesos amb tendència a l'alça, cosa que

ptodueix una dará punía en la representado gràfica). És el que J,

Dûpaquier definein com "fléchissement de Carême" que, solament, es

troba en els països catòlics í que, citant opinions de P, Chaunu i de F

Lebrun, considera menys explicable pel pes d'una dubtosament arrtlatía

moralitat sexual catòlica en la vida absolutament privada dels individus,

que per l'tfectiva incidència d'un comportament public, com tl dejuni, en la

desnutrició de les noies i la davallada directa de les seves capacitats

reproductores (51), A la llarga, caldrà tenir presents ambdós factors

4.2,3- SOTA EL PES D'UNA SOCIETAT POBRA: ELS FILLS DE "PARES
IGNORATS".

Poques són les qüestions directament lligades a la vida

estrictament privada dels individus que generin tanta preocupació pública

(bO| • A «oi anecdòtic, é* tif nifceatiu un ca* qwa »m '*iata A Creo a un pobi« »'«nté» d* la sona d*
Nam**, Cíeme, qua ** comport« ti* *an*ra difarant »i» »au» veïna, *jnb «tonernia ipieamartt «g-»n« * caut«
4*1 lligam * UP, port martim d t»port«ci6 d« te qu* manté «i* hem** * e*M durant ;rw».n p*r la 0yr*M é* I**

1*nip*M*a, mtntr* qu* a to pnmavara »on Har§y*t !*• «MM** an nav*gaci4 i lor« d* >• H*r, cow qu« 3*tumta
un»m,Ti»»d«ia«*cun<Jnat-na(c«<Jam»ntíJrftr*mt vafltt. A- Cu». Namtf r '« o«¥t naniio p n

(511- J, Oûpaguiar Pour la dèmfyapHif , . p W-M La h,pvt»»i »amp«* «««MM, Oai d̂ im corn
ai*bi'dof da !a capacitat f*ptoducto<a oe IM no>*t va t*r propo»ada pat la Dra Roaa Fnacti an una

comumcatió qu* »ou al 4M 'Soma tufVw nota» on populate«, food »«alia and natural 'artiitfy- v« t*f
ptaaanuda al coi loqui arMrtermam crtat *«t>r* facyndttH natutai
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com les refendes a to 'rectitud" dels comportaments sexuals (52) El motiu

no és altre que la defenia aferrissada de la moral familiar Dues vies

principals s'encarreguen d'aquesta funció: una de visiblement externa, la

moraBtaï religiosa dominant, sigui quina sigui rortodoxia, i una

prscatudamant soterrada, la normativa legal d« transmisse i conservació

del patrimoni, les normes de dret ovil. Ambdues s'alien en la tasca

comuna de controlar e*s "outsiders", I ningú no dubta que res no és més

fora d'ordre que un Ml fruit d'un comportament escapat de la legalitat.

El món de la H.legrtimtet en totes íes seves formes

possibles (abandonats, expòsits, bastards, fills de mare soltera,

concepcions prenupcials, etc) és un de» eixos imprescindibles entorn

dels quals gira la tan debatuda mora! sexual d'Occident (53), Les imatges

poden ser tan diverses i divertides com es vulgui Així, des de camperols

en incontrolada folganra bucòlica, frurt de la permanència d'una llibertat

arrelada en la manca d'òrgans de control centralitzat, típica recreació d'una

idealitzada edad mitjana, fins a no«es fugisseres que es veuen abocades a

sort«r del seu poble per anar a una inhòspita ciutat a abandonar el fruit

(52) Aquaat et un tfala tama» O» n§oreM actual«* an la nwtonograAa. «n denégrete hutonea En •!

dañar Congria l»*»mae««««I da OtoeiM Mia»rw>t»M eaiaferat • Madrtd »I proppaaaa! HM* dAfoat (1 WO) un«

é» IM dMM orarwjyM an au* a« van articular IM dweuM«o*M a« »at matèria vattava aoera i« dafiweie da IM

pauto* d* moralitat M»uai an raiaeia ait .mt-wo» » »*l«t i tn >• t«v« Mm* vineutaete «nb •>• me« pmnarw

d* » eiulwtafw Si dorwm yn 00» d u« • IM *v«ftM è»M« d«

qu» v« <J"igif E v«n d«r Woud« »cOf« Tfw -oi« o< m« «M «"d o» pub:>c opinion m Miual «nrtudet «na
d»moflf«phic b«h«viowr «MM th« 1 8th century' vtur«m 1 tbatt i importârci« 0* (a -«le :iô ertr« I« <J««en»« (fun*
(«•(•rrnmxJ« mof«l Mtual > «I msfltvntffwflt tf un moeW ecmcr* d ord'* pubnc • tr«vei d«l» dwcrao« nuelto dt
di»euM«i pnrnw Th« 'O* of public opm.on «nd i»gi»i«tioo on g«aer« «tttodM and Oehav-oor* fPra and *xtra-
marnai »Mii·l ba4wvtuiif, "Sciual knewl*d9a* i '«»traM of »aiuaKty into tha |wwM doi"air') »agon, "Norm«
atWudM and tagiaMdn »lattng to «Kual undefv'O""«! ••'•' rRap» mcMt, baaHaMy* 'P'ottftution' i
•Momoaaiualify Maatufbattc 1 < iarc*r 'AnitudM and *ai*lat,on rate na to nwrpega '"d divorça' f Population
l»o«ey*, Vagai dagf*«« ol mamaĵ ' "Otvarea' '8lft* C«*of 'Motnarho^ nuataiiëa rola and ehildctra' i
•Ch.kJ abandonnant") La damogrtfiaamfm.« d» • watau« manara Qua ho »su (ant la moftlrtit dominant de •
noatra »ociatat eenaumtata i indiyiOuK.'-«ta an » « ma« intim» i »aérait racont da '« vida p"vâ-ja Cal anar amb
compta ; apropamant no et nautre

m- J L F landr in va dainir i proposa/ bona part dala tarmM dal dabat a UjjjwaJ jptu«! an
Occidanta Evolución d» l·i actitudM » da lea compon-am^nto» garcatona, tMl
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d'uns amors fort del sagrat viele conjugal (54); passant per nois i noies •

qui els estadístics han adjudicat una tardana telat d'accés al matrimoni í

que ningú no es opac d'explicar-se què fan amb el seu cos i els saus

sentiments fins tan elevades dates, quan, a més a més, la esperança de

vida ja no és molta més (55) i, tot plegat, enmig d'uns comportaments de

classe que, com a tais, no usaven d'una tolerància uniforme per les

classes populars o pels privilegiats -no cal aquí incidir en el tòpic dels

famosos bastards que pul luiaven per les corts europees, criats en bressol

tan roble conn el del més insigne cortesà-

Alguns autors han defensat l'existència d'una relació

inversa entre augment de la il legitimitat i grau de repressió social i,

sobretot religiosa, sobre els més primaris comportaments sexuals (56)

Altres, la gran majoria, han constatat, després d'una copiosa tasca de

recerca, eis comportaments diferencials del camp i de la ciutat, com a

símbols del tancament > la repressió, d'una banda, i de la possibilitat de

descontrol i de major grau d'ocultació, d'una altra (57) En conjunt, »es

monografies franceses han posat en evidència la realitat d'una molt baixa

quantia de naixements il·legítims en els nuclis rurals, que solament

(5*1 Sobra t« qu**1ió et *n**f*tMnt *i r«cull d"aj*ela* '»cop'1«! p*r A *»»c>onoc »et« «l Hei 4ffiiMÍI

Par» 10»
(M)> Vagau l« tMI**t é» vêiof«CKjn» aportada • i« daftrueté d* *S*iWIItaad* lata par w L F»andf»n • J

U üot n Charti«f j «aval La fHH»a hiHont Bilbao '96« rp 572 ITS i tfaquaat mata« ayte» m «uggMtiu

«Veto flapraaaior» and changa -n the taiyal ti» of young p»cp>» m m«<3i»v«. «no ««"y >nod«m timM* |̂

rt Family hater» 19T? pp 198-210

I56I- 3«gon» V Bi«yo • 'la p/oportion ¡3« n.-,i*Mnc»f ^(»grtim»» MI F-«nc« O« 174Q • 1829*

1075 pp Í5-TO i tamtoe J L Ptandnn Im am»jn pavtunnM XVe-XPt« _f»c|fi P«« 1075 pp 23?

240 P U.>'»n frac« eofbM d« iiar§a dyrad« p*r t»l d« po»«( •»* «vid«r^n •<* p»nod«« d« m»|or nombre tí»

n«!jr«m«m« H l»git,mi i corn e cto«n<j* ho »mw«» d« m«n«f • b'»u qu«n diu qiM ' wh«n ttw •§• d m§rn«gt

«mû i« end bMwdy «MM dowm m«n m could b« «g«in th«t VMM *h«r» Vw woman mof, «ftoetud by tt«*

ot um** ' (v*g*i 'Long ̂ fm tr«nd* m b*»i«fdy « E«flt*nd* *

pp 1OM90

(57)- Prf * un» mMié d «Igun*« d* MM e*r*eMrtMqy** diit'tnc.«!» d* e*mp i i'utat. «"u««t«
corn « nucli öifu»or d* I* innovació p*i ou* ta * ccntr«c»pciô *!' wt«m*nt il l*fMmM i »&*ndon«m«nt disants

v*g*u A Fawvt-Chamou«, "irnovtt.cn *i comportam«« ptr»-Mai an miliau yrbam Q(Vè-XKè «leciat)'
EJ.g.. num 5 1966 pp
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s'exalten en périodes conflictius com, per exemple, les vigílies de la

Revolució (58) i alguns historiadors consideren que són solament els

índexs del camp els que poden aportar dades versemblants perquè la

ciutat acumula molta il.íegrtimrtat de les rodalies (59). A tot amo, cal afegir

una important í diferent perspectiva d'anàlisi: el càlcul de les concepcions

pre-nupoals que solament es poden obtenir a través del mètode de

reconstruct de famílies-, eina verificadora de la precipitació d'un casament

per tai d'evitar la vergonya pública davant un fet ja irreversible (60)

<§H- E Oatjfcer 1 1 l·l·iwy «ertüque« qua • C rul·i *ebte • 366 natmmeni* «otomanl 44 aren H togltim»

(La ooeuntion «m Gmlji. p*»jtp* netpanda. ttuda JtmeBaaa. Part*. lüi, p 1003 ' *Qu*Mi rata»* eetwbt»
r«prod\i<'-«« arreu interior «t 1% «J Raeuvai« i tawtoé a Aftjew (P Qeubeft Baauvai* «1 to B«auO»i«H di tJQO é

1730 Pan*. 1MO p 11 i f Leery«, *MMMWKM «agiUfiiee «t «Muden d'ante«* «n Anjou *u XVtit« «M«*,

Annale* ESC mim 4 1972 p iifl| 1JM» • Ve* 1 1 ,09% a tofff* (M B Kerdt. tom» «u« XV'i« »t XVI»*

yèeHf, i Bttüetfa tirftejne 9f M fffm • **"* ívn- B 1M> * N»*"*. «I *egto XVI M pot
quanlMear en««03aSt%ato etutM i «f** O,* 1 4 • et camp (A C r w» S«ntas «t » oav» n«nt>[> pp 9*49 i,

ei««te«nts «i« voiunti <J« 2 5\ Ai »»gl« )C/iii t«»nftiê pu)*f M mvwra «vid«nl • Pam »t c«tcul« «n wi 40% , •

TetiiottM w im 2S% • B<xa««uji un 17% i»*«* imoUOm p«* P Guili«um« t J P PeuMew,

...... . p 1731 > • Dot« otctlta «n un« Mv*ito me» beatos *fMr» 4,1% i S2% (A Ui»0vf«-T«««rë y

>>« pot« «w XV»« «•«et« P«"« 1SM p 41) O« W A§»>« b«il à« «r?r«« i« conc^»Mj et obv.« LM

Mm* *èn W« co^jum bMW* r**p*€i* • '•» Mpcnyal** t *@iam*Mt »*ce«wr«f> «r »igon« m î« ufban* mo"

corcr«l» i «n p»rx..r-»« d« dMwtf t* i t)i«b*ux« »oci·l B torrtraM *• »ignificatiu «n «I t*rW M Ou* Mmpr» »ti«

«pon«) wpltcaeton* *n tuneï« d* to nw«iit«i i poem t«mMKr obvi Qy* ' Etp*rry« «• I« Contr«r«»orm«

•ra mo« me* twwaa* <3u« to Pnmça c«i6tic»ptoi»«t»w Cauírw donar *A* «arfa a un« im*fpr*i*c«é d«

fabantfonam**t o« cnaiuf«« wi »unció dallé qu« P LavM va d*Anir com '̂ aa Tionan f«aim«ni» da itambr* to*

camp··íno«'*' <E> munde au* n«mpt parado ««onfacio da fitit̂ . Madrid, 1M7, pp iSO-iW

(5fti *la p^Wam« da* nai»««f>c«« .Itagitim«« neua paraK O *<r« atxxtM «v«c la piu« «rtfém«

p<udanc« D«§ taur tm p«uv«nt itra eateuié* «v»c un« r««ii« c«rtitud« qua pour da« paAoa*M v»irr>#"i ruf*M*,

da* qu« ron ariv« dam la IOT« et «traction tfuna grand« viii« lout M compiiqu« •( il a«vt«rit impnxJwnt

0 «vanear to momdr« cMtra ( ) t un« da* car«ct«ri«ttqu«« da* vil*« principal«»««« à to An du XVINè »i«ci« »y

1 aeno*««m«iii aal »afwtt* a« a »tr« vérMWa* d*pot« d «n*«nt» trouva« ' Vagau P Oui¡i«um« at J P «>ou»»ou

hmoraua p 1 73 Tal 'eon«m«nt irwaMa to c«mtu<J t*nt d* toa (am* rwaM i com da IM urbana*

««r* pr«e.« an •* ''Jtur >nt«grw to« lama* mgienala da to* etut*t» par aMudtar ato

eomportam««» d* to M («giimUM, a * da datoetar m v^ lucii mral té e ne yna via d «»capaton« s « bé to ciutat

acumut* o ne a) pea d'un ««torn rural duramam controitt pal Itoat da ' opinió public* i M to '«pr««*io r«iigio»a

(80)- No««iti«« ne r-*m pogut raattiar aquM calcul par oro^ama* «vid«nt» an ato ragtatra*, «me tot.

t «vidanci* darwada da to* menograÉ** frane«*a* i to* nitpeniqu** pragma un bai*n<, dawgual A Crutot

«otorr*»m un J%, a Troarn un 4%, a Thatato UP 4,9%, ai pat* da TMto un U 5N i a to* rodaltoa d* Uto m 38,1%

(Dae«* raeelHdM par J Dupaqu**r Pour to aamographi« . p is i P Ouill·iima i 4 P Peuaaou,

. p 1731 A E*p*ny« par awmpto, J M Parai Oarci« con«t«u yna «v.der.ci« dr»«»«ni quan diu qua

' toa eoneapetenaa pr«nupci*to« »on ratotrvam«nt« bap* con una mayor meidaneia an to ton« agrteeto, *to

parvea Qua axtota w eamb-o da toa «oatumbra* r«iativa* a aatta «onvwaneia» pra-mavMMa y no aneomramoa

aaa acatorec-on da to pérdida de to -noralidad qua aa claaica damro da b* mxi*o« (rvaaaa «cita conclusion«

da M L*cfiN«r) Aquí panwa dar** un tanónvtno contrario y la* f«lae>on«« pranupeiato*, dartre da »u aaeaaa

meidaneto «andan a a *̂ntuaraa an toa mamantea da coyuntura aeenémëa d««f«vor*bto ( ) concordando

ptonawan» «en toa movimi«nio« «voiutNo« da to ltof*wdad * (Un medate da »egiadaa fura» d« _ AnMuo

Bértman.... pp 125-12« en »atento unaa prepereion* d'un 11,f% a T2% a V«alenga4>ana i da 69% a 38N a
Orova Contrarmmant A Maree* Martiri aaaanyato qua rx» h. ha ratoeie dir«ct« anír« en« l au§a da to



A ta llarga, el paper de ta Illegitimität no és tan important

des de ta perspectiva de ta definició d'una determinada moral sexual, com

per tos implicacions socials de tos conductes fora de llei No es pot pas

oblidar ta importància que té la transmissió hereditària, principalment de ta

terra, en el moment d'exigir una rigorosa claretat en ta puresa de tos

filiacions per tal de no distorsionar tos normes de conservació dels

patrimonis, realitat qua, si més no, es desdibuixa en l'entorn urbà J.L

Flandrin ho intueix de manera clara

" On s'est contenté de librer des taux d'illégitimité des naibsances,
dans telle ou telle localité, et de les tenir pour immédiatement
révélateurs des comportaments sexuels extra-conjugaux (...) En
réalité la proportion des naissances illégitimes ne nous reseigne que
sur une chose la résistance- plus ou moins grande qu'une société
oppose, non pas tant au développement des conduites sexuelles
extra-conjugales qu'aux naissances extra-conjugales elles-mêmes*
(61)

4.2.3.1- QUANTS VAN SER ELS NADONS DE LLEIDA SENSE PARE
CONEGUT?

Fetes aquestes consideracions prèvies, cal endinsar-se en

l'anàlisi de la trajectòria de la Illegitimität E la ciutat de Lleida, nucli

típicament urbà i, a la vegada, profundament rural (62) Seguint la

immoralitat a Aufljj dfçlvf 3« MQ jyiagjwstgbi j flnaneiafe tfa Camí« la ¿mm Eyf>up«éB..jf*ncgf|fif| fl>
Mfdma paí ÇajBBo djyamt loa »IQIQ« XV» f XVII Vattaöeiid 1Í7Í pp 119 A ta Uaffa taa »marpfataeiena podrían
Mr inMtM i no at pot ttiatol« un mou* <Ja comportament prada an abaèneia «new* d unâ met eonaebdada
trajactdna da raearea

(611- J L Flandren. 'Varitg» taran at vi» »anualis1 AiyaJtf IgC vol 2? nun • 1072 pp 13S1-

1571

(̂ - P«' tal que ne M praM * ambigüitat» ca) datar al q o* agrupan »ou *t concapt« dil legitimitat
an tuneiô te IM fonts documamal» al no«tto aba»t Ham dit amb antaf io-itat qu* la tipología da« na»c«jti amb
Miació incarta aa mott amplia. Laa ra4areneiM connjnada» ato f*0iatna il·idatan» aclamant ana dai*an
conatancia dala anomanat» com a till» da para» ignorat»' É« ««a tarmnologia atnpn» qua inclM tant ais Ma d«
mará aoltara ato abaixJonat« an inaMuciona da caritat i qua aovtnt, aófl apadr.nat» an al Bataig pal etnorga da
tom i at» il lagrtim» raal», fruN O una aetMtat »aiuai toa da Cerdmantant moral i ir«trti.e>onai a»taülart Auto aa
important parqua ato Indan amb ato qual» tf ab»naram angbb» IM Ma »ituaeíona peaaibtaa aam»ntadaa i
i ab»*ncia Mal da ragmtra» d antrada a eaaaa da banafeémia i d acoü-mant infantil ana <a mpoaaibto d introduir
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proposta de M. Fleury í L Henry, hem estudiat la incidència d'aquest

fenomen en períodes cronològics d« deu anys (63) per tal de poder

delimitar tos grans línies de comportament amb més precisió Una primera

constatació es fa evident en m primer cop d'ull: Ueida presento unes molt

elevades tajees dïl.legitimitat, similars a tos més correntment trobades en

tos grans ciutats (vegeu quadres núms, 11 í 14), L'acabament dels temps

medievals i els pnmen* decennis de la modernitat recullen uns nivells

moderats, però per sobre de l'habitual en àmbits rurals, que es poden

quantificar entre un 2,22 i un 7,67% com a valors extrems d'uns anys on el

volum dels fills de pares ignorats es mou d'una manera realment incerta i

insegura. La dècada del 1531 al 1540 acumula una molt sobtada pujada

Recordem el que abans havem exposat sobre el caràcter certament crític

d'aquests anys. Si l'evolució de la natalitat a traves dels anys agraris

evidenciava una incidència més greu de la crisi en els anys posteriors a

l'escomesa pestífera, el fort increment que ratifica una proporció xifrada en

un 11,15% no fa més que certicar la duresa de l'assot de la "parca" i la

penúria i desorganització que regnava arreu per carrers » places Les

me» aataNadM penetración« dat )vnèm*n Per aqua«** guMbont. u" bon apwpaJWrt metoöoiog.t ai
pl*U|«m«rTt 0*l **m *fl* ItM et** M f «mend« Camón •Compolam^nto· d*inoaf*f«<»i m«rg,n«,»»

Aprmim*cién maïQdotéfltea ai wiud-o d* la itegüuiuMd ti» la B«,« AftäaMa e AHM dal Antojo Reputan",
*cm d« lo« u Coloquio» dt Mitten» 09 Andalucía... pp 5M6 Sotx» l« vataartl matiuetortal <aa r*eo»îtma«

, v*g*u LC Ararat SantaM, Xa CM* a* Eipoatoa d* S*vito *n •' »«gto XVT, Çyad*mo*
« '> ««v'»t« MtMffua. nú« T, it17 pp 491-338.

occiO»nt*i ĵiPO»to» *n S«viH« t1g13.i·1ft S*vil,ê 1980 i 'Ar«om-,«i.d«ö y côd.goi d* conduct« *n

CM Antiguo Régimen I« doclrin« r»i,g,oM »oof» *l cbtnoone d« ruA^*, t f Chacón (*0 ), Paif̂ ë y

»fl *l Vrdii«fr>n»c Occiatntm S'Qiot r< XtX Myrei* lu?, pp 4M8, T ífide. 'Apertawen •! »»fad» at •

«•mogrsta «»pÄnol« IM nirto» *»p<Hitot a* VclMoM i».gio* XV. „YtilT A^P J MACH, pe 3W-3*5 OM

dun« p«r»p«cti.« jufidic» E Gado P*m*ft0*s, |j .Ijjjacion ns teflfcmf fHfl d«*»cf»c »tpa^oi S*v<0*. 1969 i 'L*
ftl)»c><>n iî jitim« *n i> n.ttori« a*i D»*chc »p*Aor Anuanc tft Hmprn tf*| D*f»ct» E*P>"QI XU lfTl pp

898-944 Twnbé cal «f«gif ««r»« «poftaeion» dirntr»« A Cn«mou», 'L«nf«ne» a îdom^é* è R*mt É I* fin dy
XVIII* M*el**, Annal«« d« dewioafaBhi* Xntofiou« 1973 pp 261776 f Ubnjn, *N«i»»*nco« itogibniM *t
•towtdont d>n»«nt» ' E H*lir. 'Un« »ollicitod« «ntegu* i«v«eu«ioo a*t »nt»nti tMndonn«*«' A»n«**ttf*
d»moflf«phi» hittofiQu« 1073, pp 220-235 A Mohnwr, 'Entant» treuv**, »nf«nu ««ndoné«« *t «atante
•llégitm«» *n yv^Mtfee aia XVII« ai XVMè »t*«!«*' Hpwmtp* t M»rc» H*.n»>rg Suf it ooomtiion fra»ica»M

au XVIIH *t au XIXà »4ci*t P«m, 1973. pp 44V473 l, do« Ouw^aM ta, *E«po«to« htmof« daa popu«co«» *
iníormatic«' BoWtn fl* t« »ociacion d« d«moaf|ff« hmrtftc« num 9, 1SM, pp IS44

(63)- M Flamy I L H*ray, Nouveau m>nu*i . p 105
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dècades posteriors -anys de creixement demogràfic-, Hm al final de la

centúria estabilitzen els nivells de la Illegitimität amb un màxim d'un 9% i un

mínim d'un 8,23%, als anys 80, que encara decaurà de manera més

notable en la darera dècada del segle.

La representació gràfica de la trajectòria desenvolupada

per la quantia anual de nens i nenes d'origen dubtós ós significativa en el

sentit que presenta osciladora idèntiques a les de les corbes de la

natalitat, amb una impressió mori més clara d'estabilitat en la línia evolutiva

(vegeu gràfica núm. 17). A partir dels anys quaranta, entre anades i

vingudes, el perfil de la gràfica presenta un vacat gairebé en horitzontal

amb algunes punxes notablement significatives. Ens trobem novament

reflectida la greu incidència, abans comentada, de la crisi dels efectius

humans lleidatans en els anys 30 La pronunciada pujada perdura fins l'any

1533 on es computen 52 nens abandonats a la seva precària sort sobre

un total de 250 nascuts, cosa que implica una proporció d'un 20,8%

(reviseu totes les quanties a l'Apèndix núm. 1) Tal ascens va ser precedit

pels comportaments dels anys anteriors amb uns totals de 30 al 1531

(11,36%) i 39 811532 (15,6%) i ratificada pels dels anys posteriors: 1534

amb 27 (10,1%), 1535 amb 30 (12,14%) i 1536 amb 36 (11,65%), data a

partir de la qual sembla que les coses s'estabilitzen amb altes i baixes

constants que no marquen grans diferències en la síntesi que implica el

balanç decennal.

Amb tot, les coses no són tan senzilles En planes

precedents, semblava haver quedat suficientment demostrat un clar

estroncament de la tendència alcista d'evolució de la població cap els anys

70, més concretament a partir del 1576, Aquesta data suposarà una nova

pronunciada punxa en l'evolució de les quanties de nadons que, de
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vegades i de manera una mica sarcàsttca. són inscrits amb un ccxTtundent

i breu "fill da son pare i oe ta mare" que tampoc m entra ¿n més detall.

Dèiem que 1576 marca una nova pujada. La gràfica és dará al respecte,

encara que menys que en el cas anterior. D'un total de 368 naixements 41

(11,14%) són de pare ignorat, al 1577 la proporció és alta però Ja inicia la

davallada de 314 n'hi ha 34 (10,82%), i un any més tard la cosa sembla

haver entrat en un punt d'estabilització (33 sobre 303 amb un 10,9%),

Estem davant de taxes molt altes que resulten de difícil

interpretació si tenim en compte la primacia d'una economia típicament

agrària, la força d'una moralitat catòlica que impregna la vida quotidiana

dels lleidatans, el pes d institucions religioses en la gestió dels individus i

llurs ànimes, la preocupació del poder públic en què res no surt de la

normalitat acceptada t el tancament i manca d'obertura en les mentalitats

col lectives Cal interpretar, en conseqüència, que la i! legitimitat a Lleida és

més fruit de la misèria que no del pes d'una moralitat intolerant amb els

comportaments extraeonjugals?, acapara Ueida els abandonamets dels

pobles de la rodalia?. Resulta difícil imaginar una ciutat convertida en

empori de la tolerància i de l'anonimat quan son actiduds davant la vida

que res tenen a veure amb la cosmovisió dels nostres ancestres llunyans i,

ni tan sols, immediats. La hipòtesi d'una necessitat d'abandonar criatures

per causa de l'estrepitosa misèria que nom constata arreu pren, pas a pas,

major consistència, máxime si recordem les elevades taxes de natalitat que

hem certificat anteriorment,

En conjunt, d'un total de 27,254 naixements enregistrats,

des de 1472 a 1600, 25 069 provenen de les relacions de parelles estables

amb una participació sobre el total d'un ti.98% i 2,165 estan consignats
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sota el dubtós origen de "fill de pares ignorats1 (64), acaparant un

significatiu protagonismo que m pot xifrar an un 8,02% ce.n a síntesi de la

trajectòria secular

Stria ara l'ineludible moment de ponderar tal índex amb el

d'altres ciutats properes o una mica més llunyanes En el conjunt hispànic,

la proporció de fills abandonats varia si estem en un món estrictament

camperol o bé si estem al bell mig de la més populosa de les ciutats í, en

qualsevol dels casos, B. Bennassar comenta que, per terme general, el

nombre dels expòsits i dels "fills tora de la llei" suggereix uns índexs més

elevats que els francesos, que, a més a més, augmenten amb el temps

(65), Teoritzarem ara sobre l'alegria vital dels països del sud?. Aquesta

seria una via fàcil Donem un cop d'ull a algunes de les ja molt nombroses

referències,

Les principals ciutats castellanes presenten uns índexs

significativament alts. La cortesana Valladolid, ciutat amb molt battbu'f, veu

néixer gairebé un 10% de les criatures amb el pare no identificat (66), ces j

que augmentarà, notablement, al llarg del segle XVIII, fins arribar a nivells

propers al 25,37% al 1705-1709 (67), A Múrcia la situació és similar, amb

un 20% dels nens abandónate en néixer des de 1568 a 1600 (68). a

Granada entre il·legítims i expòsits acaparen un 6,9 de! total de la natalitat

i a Sevilla un 8,7%, ambdós casos al segle XVII (70). Ayamonte recull

(64). A Li·id«. ntm «IHM! mm, ptré • c »da toc ien crtati tf* nwnwM me» 8 m*ny»
p*r M d* «MVWur g» t*y tote origen V*gtu •> ••corr·gui qu« »ob't UI» nom» c om«ntt B SemaMf • *L*t

d« i invention *ni«nt» Mondons* «t *«etovM', A itodofldo («a ), L«»
«M, Of

tj .JCOL SMI
E»cor«l. 1983 pp 173

JAÉM B BAMMAAttAt UttÍÍAJÉJhtî 4 dfeM •*•* *:ij«Í:í» MA f̂ »J* :ÍI*tl*jtfj«ÍUÉ 11 âHA VM4
fMWf W* OWrWMHHWï IBinBiyififPiiiillBiiiilff! HM^M Wir.̂ f T' WMKpQHMGI, iwPV, PP

(67)- T EgiDo 'Apo.-UKi«» »> Mtudio d* >• d̂ nogran« ', p 339

M* F Chacon, Mufcia •* la eamunt d»i Qm"'«nloi Mufei«. 1979 p 127
M- f SÉndwf-MontM, t,f poot«<;̂ n Of«ntdm« . pp 89-' W
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unes proporcions també elevades que, entre 1621 i 1645. es xifren entre

i** vaVs notables 19,6% i 15,3% (71) i Cacto a l'acabament do lAntic

Règim un 10,5% ('2) Madrid també acumula unes taxes altes amb un 10%

d'il.legitimitat i un 12% qu* acaben abandonats (73). A ira terres

aragoneses, les proporcions són similars a les de Ueida, un 8% a

Saragossa i un 7,6% a Barbastre (74).

Contràriament, també hi ha nombrosos nuclis on es pot

evidenciar un volum baix d'i! legitimitat. És significativa ta taxa do Xallas,

probablement, una de les més baixis de la península amb un 1,7% (75),

Tanmateix, en altres àmbits, també és escassa, A Càceres, mentre l'entorn

rural de la ciutat no supera un 1% de promig d'il.legítims, a la capital al

segle XVII la proporció és de 3,26% (76), mentre que ai XVIII no ultrapassa

un 1,3% (77), Les taxes dtl món rural valencià són moderades. 1,56% a

BeHreguard (78), 0,4% a Pedralba (79) i 0,5% a Guadalest (80), per otar

sols alguns exemples A la Barranca navarresa, al segle XVIII, la proporció

és d'un 0.97%, similar a la d'Estella (1%) i inferior al 2% del conjunt

<70h d O·teJ·'li·ijy·re tóptt jjü t̂e^gfjijy îsa, ..dg If

I7JJ. torito. 1962 p 3?

(71). J L SànehM tom. Df"wr«fi» y »f t"»'» *<»K'KÇ pp

(7 -̂ J Nms. Lj popap̂ H ei Cada.« firm *fJAüBBLlJ!t.2gjfji SM

MBOv*MÓnn77S-l_IOOl. Cea«, '«88 p 22*
(73)- C UfQiMt, *Ei iiAo »b«n<jon»oc «r 'UdnO 1uf»M« «I »,gio XVI 0«i«nct y

p 71

f74) MC Antón Calve, Dfmoar̂ a» i«i«tfafl ̂ ft>"« t^ >a Zjffaeiijfj tt^g jjVB lar̂ t̂a if77

p 240'JAS*lM Mi poetfcion áf Bift>«»tfo . e 210
<7®- • S§fW»9 Mofen. If iun»Qlcci<>r Q« Xjlly» »r «t ylC:Q r;ill Pool>çi»fi

Soj«ooo«*Compootol«.1im, p '75

(77)« M MadfiftMt C«fKN) Lt vil« á| ..CteüÍ>..lf> -J& Mit f̂ »1 iD·'̂ cpf·ri» y «o<:̂ «di Ctecrw,
1M1.PP ne-240

l7$)- C·MR^v·lfcrfte·Pt̂ , LfPlic '«fl.m Otm f̂lfttic «un« común Wt 'u»«i B»ll'»fluif d ^609-^9' 91
, p 105

- J Catty, E' "UifX) <>• Vifrncu «n » ngiQ XVII MWnd 1tü, p W

M- P n* AMMf«ia Lypofrt»^ 3* myqufmifl Of Qupdf iMt tn rt «tg'o XVll *i»c«nt. 1W4 p



181

provincial, on també W ha alts com els de la Vall de Baztán propers

ü 10% (81).

La dicotomia entre la realitat urbana i la rural es un toe

com u. pero no una regla universal Hi ha nombrosos f acto; s que clonen

supon a aquesta constatació, pero les situacions econòmiques diverses

justifiquen causalitats molt variades, ÉS un comportament normal la

presència d ele.adés taxes a ciutats populoses i la notable en les

petites viles Però, en els comportaments curiosament diferencials, cal

cercar altres que eiepltquin, per exemple, quanties elevades

con les de la muntanyenca Vall de Baztán, o les taxes de

Càceres, o la dicotomia entre les de t !es

propers de Dena i Oorrón I. que» sovint, no

d'interpretació, cal no deixar la guàrdia baixa « caure en

localment coherents» però de les de

l'entramat sòcia), econòmic i comú que suport a tots

i a altres comportaments

En la proximitat ser que la

rural/urbà marca clares en els comportaments individus El

món rural recull proporcions d abandonaments A Sant Pert

de Riudebitlles, es computen taxes als voltants del 0,42%. a Vilanova i la

Geltrú es quantiquen en un 2,5% (82), a sofert un 2,27%, a Rpott

als voltants de un 1,1%, a Banyoles del 3,7 del XVII al 0,7% del XVIil, a

Vilopriu, al mateix segle és d'un 1,1% (83), a Rocafort de Queralt un 0,93%

01) A Aftts«n C«**
ijll Pamplen* 1MS pp 171-173

02)' A foments . MA M«nn« PMrlgwm citat» p*r „ Anaf*u t A Simen *ta poo-w« oi
B*r«*iens ' p 1|

|M>. Tflü ciutt p« fi G«fu* C«/c»> • *U 't - •'c« »cot» i
num 66 tesvtol« 1SU W M
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(84), i a Tàrrega semblen tenir un paper notable sense més precisions

(85). Son tots pan de la Catalunya rural

Contràriament, les taxes de Lleida presenten una

trajectòria més pareguda a la de en el de tes elevades

quanties amb què evolucionen amixJjes en to durada secular El

promig del XV! a la és dun 12,24%, per soh'e de la

conjunta per a íes dues primares centuries de la

moderrwt« (9,6Í%) (§6) i, a hem dit «bans, aquest promig m

quantifica en un 8,05%, a la mtnor densrtat humana i més

redu«da c îflictivitat de la del ponent. Segons J. Andreu i A.

Simón, ia uros és ei món on els ts poden permetre una major

rela*3Ció en els costums t !a frurt de l'anonimat -

bastant a i» és el de la mobilitat, de

l'entrada i sortida de des de qualsevol punt de

procedència, fet que haurà de tenir, a les precarietats

econòmiques, importància en m de taxes tan altes,

enm»g d'una i repressiva.

4.2.3.2- ELS MESOS MéS PERILLOSOS.

Com la els també tenen els seu

cicle al de i any Pares que tenen un fi d'observar que la

(M)- ¥ Qw*f W«.
îwrtfom 19M p M

(86|- J M PIMM CtoM, 'M««oOo«>g.« y Owmprtc M,««»'«:« Tèmf« S t̂a PWfHt»»
2, twe^MW, 1962 9 2M

M- fi protMf M XV! ««u caicuï« •ote'* tai 0«<w« §oct»0»« pw J An*M ) A Sunán «n o«« M
* p i?
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collita no ha estat prou bona, mares atrafegades pel treball «n una

pobra, però exigent Anys climàticament desagradables cm les

inclemències metereològiques tan difícil, fins i tot, la vida a l'interior de les

més acollidores llars (87), anys on la malaltia s enquista a les casts t no

deixa possibilitats de subsistència ni ^s més grans, ni als més petits

Mares que, per absència de condicions higièniques moren, després del

part per febres i infeccions estiuenques o cruels malat.̂ s pulmonars a

l'hivern parts que, en realitat, no saben què fer amb el nou nat i que m tan

sols poden disposar del privilegi d'una nodnssa que alleti la criatura en

absència d'una mare morta missa pve ÉS tot plegat un cosmos de dolor i

de desesperació humana el que porta a un abandonament de

nens i nenes qui no poden subsistir en el sí ü ures plenes

de greus problemes vitals com per atendre les nombroses

materials i humanes que una nova vida comporta

La trajectòria anual d'evolució abandonament', dt

criatures poca sembla tenir a veure amb calendaris reSgiosos

de manera clara tes fluctucions qu© havíem pogut palesar en ils de

la natalitat (gràfiques núms 13 i 15), de manera tal que, en el balanç

quantitatiu no podem oblidar tot allò que els comportaments davant

la fecunditat, cosa que, d'entrada, ja ens dóna une? pautes per

entendre la lír a d'evolució del cicle anual Amb tot, en el moment ae

caracteritzar els mesos d© l'any en què els abandonaments són més o

menys freqüents, no ens podem quedar solament en la constatació de

què la correspondència amb les punxes de la natalitat és tal que la

(t7)- Par a un« datalfaëa r»viê,é dal» pnnttpaJi mettant» mvtootetópM ëal «agía XVI i iluf rat«e»e *mto
m tntoail at c«mp va§*u C PWar 'FttMtuKtonM eitmiMia y c«mc« huténes El cltm* *n Europe e*«if*l

«aada •' ttfte XVi y MI »iQnrt.c«<Jo p«r* « c*»«ffoao d* i« petouwiéfl y la •§neutra* 9f»gj|t§. nu« m
S«re*iona, 1t« ;•" 3044
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deducció directa a ter siguí • més naixements, més abandonaments

Aquesta sena solament una primera veritat Cal anar més enllà

Estem on un c?mí dibuixat a partir, d'una banda, de tes

exigències climàtiques i, d'una altra, dels rimes del i, més

particularment, del treball ai camp (vegeu quadres núrm 12 i 13 i

gràfiques núms, 18 t 19). La primavera és ei temps de la davallada per

dues raons inicials* les mares no estan excessivament atabalades per les

feixugues feines del camp i la i la mort s'allunyen de ttiontzó

fammar (88) Així que arriba el juliol, la cosa es complica Les feines del

camp coUapsen a tots» no hi ha esforç que no s'hagi de dedicar a

controlar de la reco! del treball de tot l'any No és

un problema de subsistència personal, és més complicat. Cai pagar els

delrnes, cal tenir garanties de què la terra es podrà el proper any;

cal no desaprofitar n¡ un gra perquè Itwern, en portes, serà i dur; cal

assegurar-se no solament del cereal, sinó també de la verema al setembre

i de prtparar-la per r vendre-la i l'octubre Enmig de tant tràfec, les mares

es despreocupen dels nens i, això, comporta nombrosos

i, el que és més dur, ïaxes de al llarg dels

de la calor

En altres llocs, les són diferents, A Extremadura, els

mesos més actius de! treball al camp comporten situacions de convivència

irregular que fan emplaçar els màxims de les concepcions que

.<«)• Cùrtt'âfi«m»nt « BafcaiQna ta primavera a* fêpoCê a«i» m*»,mi * »poc« n*« «di*nt par

>act*«r tabanao Mintt« t*t i* P'imavtf« p sum <rt M* M* «285 nana e®mpl*M*Mi», «I 3lJt% «Mfl

•öanoonat» •* ai» m*t«t primav»»»» MQUÍ pt) 2SJf% rtMwm . a: 21J1% i *l 21 09% i« ta'flof i ra«tu ' A

Barrea 'E>• mm abanaonat» a to Cauiunyi M M§to XW. ¿*v.t2i nuïn M, §*rc*i«na 't«3 p e
barcwomna raW<a ta if̂ defwa tfyn dc r̂awMl tipu« M e«to M traban ai camp üaidata eom «

t»c«o< aatancial on ta (uWfficaeid «ci comportamanl mantua- aat* at>anaonarT<«tt Earctiona «n 'aai·lat

P'aaama ¿na Mitt aataWitat an Ica pfopo'ctona m*nauai» ne ta I« §r*r« aaaaguii'txn tou« pfcoac»« M ta

daaapar.cio Ma comport«mant» agw» a^« hêD«Unt»
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esdevindran il.legítimes m aquests mesos Es tracta d'una agricultura que

precisa citi desplaçament dels homes fora de casa a llocs on es troben

dones que acompleixen funcions de servei (preparar menjar, separar el

gra de la garba, etc), amb qui poden in-ciar una "irregular' i provisional

convivència, això quan no s aprofita el période per anar acompanyat d un

amor extraconjugal (89) L agricultura lleidatana no s'adapta a aquest

model i ais durs estius de ponent la gent està massa preocupada per la

rendabilitat de la feina com per dedicar-se a folgar pels pallers o com per

eiercr amb dedicació com a pares, A partir d'octubre i, sobretot, al

novembre, el moviment davalla t tot torna, novament, a ordre Solament» la

duresa freds de gener trastocarà la ctaretat d'una tendència a la baixa

que perdurarà fins el ja caluros juny

4.2.4- SOTA EL PES D'UNA SOCIETAT INTOLERANT: ELS BAPTISMES
PER CONVERSIÓ.

Uarga i ideològicament ha estat la controvèrsia sobri

el tema de les minories ètniques t que poblaven ' Espenya

Austries (90) Els perqués de la feina d'una conquesta de l'espai

musulmà i de la preocupació per eliminar tots els resquicts del seu pas pel

territori peninsular, resquicis en formes artístiques, en

organtizactó urbana, en activitat comercial, en organització de l'espai

agrari, en aportacions t t, ansmissions culturals de tota mena,

encara oberts a debat Des de la conquesta de Granada al 1492, una

(MM T^ttnNuft« aBty^ t§ «g y «ifggugnie p 23142
(MH ß*r «Içun» Mp*çi«v d« to polemic« i >• *ef*rène« • «>gun*» 4*tt*ç*d*» aportaeiem g«u la

«portM* p*r n <3*rc<i C«rc»! « 'L« taMmflrAi «otof* to« wo. '»ce* •»p·rtoi·t Apfo«im«c.or § un

••Udo 4« to CMMieN* gnatf. n«M 6 V«tonc», pp 7' W Adualm«^ « t»m« p no to un «oc u» d*t»nc.«

dMiM«l «nt.« IM pf •oeup·c·om hmof lOfl'·l.qu·« <MM» mv»ttig«>of« «ctuai» i
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llarga i sagnant polèmica omple ü territori peninsular. Edictes

d'obligat compliment, producte d'una "necessària" intransigència religiosa,

intenten justificar l'expulsió o assimilació d'una alteritat conflictiva tont els

imperatius de la unifomització imperial Conversions en massa expliquen la

falsetat d'una adopció religiosa de conveniència per mor de la subsistència

i ia continuïtat, sense voler éssei foragitat del lloc on un ha nascut. Fugir

no ha tstat mai còmode i si, a més a més, qui ha dt fer-ho no és més que

un senzill camperol, les coses encara es posen més Amb tot,

corren els polèmics temps de reformes i contrareformes, qualsevol

'incontrolat" pot acabar* esdevenint perillós i efs monarques, igual que els

súbdits, temen per molts motius, conscients i inconscients, a qut és

étnicament diferent, qui manté sòao-culturals del

conjunt, qui amb el seu compartint tes

d'una riquesa cada cop més qui és un subdrt obedient als

capricis senyonals, qui viu de manera marcadament autònoma, però en

sospitós veïnatge al bell mig de les i qui Déu uns

que no es corresponen als de la majoria

En planes precedents, hem entrat en el del que la

diàspora morisca va significar per a tote els territoris peninsulars fins

arribar a la extrema de (expulsió, a del XVII

Recordem ara tot el dit sobre la sagnia granadina, sobre la

desestabilització econòmica valenciana, el despoblament aragonès,

sobre les anades i vingudes castellanes. Res no és més paregut a un gran

trasbals Recordem, si de cas, com les minories van ser, allà per

l'acabament del temps medievals, l'enemic a batre, el focus on descarregar

les rancúnies d'una societat sumida en la misèria, Catalunya és una mostra

fefaent de la duresa dels atacs al jueus en una de les et?pes més
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dures d« la seva historie urbana ÉS, «n síntesi, tot aqueft de factors

el out impulsa • Im autoritats • controlar ei, sempre més fict.ci que real,

peni! que podien significar els membres de la religió musulmana extesos

per tot ei territori Estem en l'època de la recerca till lusònes, però sempre

útils i necessàries unitats

Les tur.es de Uetda mai no van ámbar a ésser

profundament conflicteves Les valoracions de H Lapeyre comenten, en

primer lloc, la importància de la tasca de J Regla en la desmitificació de !a

gravetat de Texpuisé deis moriscos de Catalunya n en segon, proposen la

necessària revisió de les quanties dels (91 ) Escassa va

ser la incidència dt les repercusions del per tal com eren

pocs els ^Toriscos afincats al Principat t menys encara els de Lle»da qui, a

més a més, estaven marcadament en tres pobles molt concrets

Alcanó, Seròs i Aitona (92) J Uadonosa ens dóna sobre

importància numènca de moriscos a la El fogatge de 1497

n'enregistra 22» mentre que e! de 1515 tn fa constar solament 12, que ja

no hi són al de 1553 (93) Tal reducció progressiva § explica per

raons, producte ambdues de la clara i aniquilació

duta a terme des de les institucions d'una banda, el lent de la

fugida i, d'una altra, les conversions en massa No tenim clara ccnstànoa

del primera, però sí dades fefaents de la segona

(ti»- HL«p#yft 3BOflrff.f 3« i« E>p«"« y.-.»r« València iM8 pe 11HJO i també J NMMÍ < Ç

e »trit?
<92)- DIU M L«p»y« * »«t>»«Tio» q«« d* Aytona S*rét y ^»<d« p«i'«-on 1M 17| y 2$ IcmtltM o ;c

ifwal 644 ?1Í y 1|1 p«*»o"M PMp*ettv*m*nl» «« d«c>r 9M log«'»» y léW p«'»u"«» 9éc« S (wwlia» y

con»«gu.f.«io qu«a«r** »n «M font Li«a«mo« MÍ • un toUi dt t$4 CMM y '052 PWMAM LJM

gloMt«« »um^dM •̂ •n p«f« WI«M IO"M gunuirn««! * I« »on« «Ml Q*tte M : ft'*; et 11 i* c«MW y

5000 *n wmww '»<5or,<io« EMM eittM *w0*nl*ift*Hl» «v> b^M rMp̂  t IM

n 1553 e «M ur> pOft»m«^ M 1 •% In r*̂ 0M e«ma to pofci*cM5n K»nt*nt»
« '4M • 1110 m* m mthê*à mm mi* «MM» S« PU*<M •*< »v«iu«r « MC*M import«ne« é«
e« «i C«UiuA« * ¡Qf ffypftf 0« '« E»p«*t B i»

(W)- J Li«<Jonot». H,̂ o^df ̂ j,,̂  yoi 'i p '«0
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A poc a poc, al llarg del segle, es va produint l'adscripció a

la ft catòlica, a traves dol bt̂ tiime, d'alguns dels membres d'aquesta

minoria religiosa És un ritme pausat i puntual que s'estronca «n dos

moments concrets: 1508 amb 3? conversions i 1S28 amb un ïotal d« 156

(94). El caire massiu es posa de manifest des del moment en què, revisant

qui són els batejats, es pot constatar que es tracta de nuclis familiars

sencers o, en la majora dels casos, d'alguns membres, com el pare i,

algunes vegades, acompanyat del primogènit. És signrficattvamet notòria

la despreocupació per la necessitat de què també les dones sintegrin a la

nova religió, cosa que es fa evident des del moment en què són escasses

les referències a les esposes dels conversos (15 soore els 48). L'apèndix

núm, 6 recull tes relacions de parentiu entre 133 individus del total de 156

conversos del 1526, dels 23 restants no ha estat possible establir la filiació

En total són 48 els nuclis familiars comptabilitzats i cal que precisem

algunes de tes caractéristiques que eïs defineixen.

Provenen de mantra majontàna de la zona d'Artona i de

Seròs i es venen a batejar a la ciutat de Ueida, probablement per la

necessitat institucional, en particu¡ar per part de» Capítol, de tenir-los millor

controlats i d'aquí el catre massiu t particularment acumulat batejos als

mesos de març» abril, maig, setembre t octubre, tot i que en tots els mesos

de «'any stiagtn enregistrat conversions Formen, en base a les referències

de què disposem, nuclis familiars ja que de 39 caps de família, 20

tenen un fill, 11 en tenen dos, en cinc casos en tenen tres i solament es

(«*)• L*t quant«» t ewwíegw O» *• ew*twom «¿n IM Mgu*ntt 3*1148? 1tH4W 1 Só* t 1S08
37 «i 1508 1 «MSO« 1111, 19111916 15'9 1S21 IS23, 1S24, '527 i960 • mà» 0«n 196 4t 1926 AC L

S*ffim*nttit. BaptoMitM 4» 1472 • 1967, tag 2-1l P«i qu« fa M wgtMr*t ü* to $«u, no podwn
K> d« «, Uadonow O« qu« *• conv»í».on» •̂ UWHW d« tSM o '5*6 p»tqu» con • M b«U.g

O« moro ro contu «u «quMU *onl Occumtnut tt mw « a«ff«r d«.» cor,«,gn«w « d« ̂ M M '560 M Ö'un

M to pfovmci« dOf«n en« O Onoi'f ONvtré* i, p«' tant r«t M • w*ur* p wnte convr»ion» o«
V*Q»U J UidonoM. nmon« a» ü»d« vol i p i«
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computi un CM que en tingui quaftre, one o ato, reipecövament Un eop

establerta la relació entre cares i flits, el resultat mm donaría un total d'1,85

fis per terme mig per parella, retado que no resulta suficientment ereibte

per ser excessivament baixa en termes deis eornportaments demografies

Habituas en l'època (95) i que, amb certesa, es deu a problemes derivats

de la fiabilttat del registre Â més, la manca de versemblança de tots

aquests índexs resulta, si de cas, encara més dubtosa, des del moment en

què sabem que aquests moriscos eren, majoritàriament, camperols en

règim de vassallatge sota el domini de la Baronia de Montcada o bé eren

menestrals que es dedicaven a certes activitats de manera ja gairebé

tradicional, és a dir, treballadors normals i corrents que solien tenir alguns

fills més que els indicats pti promig J. Uadonosa comenta el quasi

monopoli amb què exercien les tasques d'eseudellers i cantirers -feines

que han deixat una inesborrable petjada en ¡a ceràmica que es conserva

datada amb anterioritat al XVII-1, en menor mesura, s'ocupaven en

feines de calderería, terrena i en fer de manescals o albeitars (96), Les

actes que certifiquen el pas formal a la nova religió constaten la primacia

d'aquestes professions t afegeixen la referència a un neu ofici com és el de

carreter (97).

La conversió es va fer sota els mateixos termes que arreu

del país. Era un acte formal que no va permetre la posterior assimilació

real dels conversos, per tal com les coses, en realitat, no havien canviat de

PS)- 4 Caaay >n analteai at« comporta»*«» damag'**»«» de«« monacea valancwna eonjMa yna
vançada d ace«« al mafnmomi (11 any« la« monaquaa dawattt dato 22 d« la« enabanaa) qua no a«

comparsa amb una ma« «lavao« nattMat par c««*« d» la pfacanatat da la« condition« d* vide a que «Mava>i
kotm»»o« com a eampafoto «anaa t«rr« i an règim da P'««t»c ion« «anyo^ai» TIÓ« dwr Amb M ot» indan da la

ratete da Ml« tagWnw par parada eaaada ato quanMca an un prwwg da < 27 qya i «utof ccraidara noUMamaffl

bate pan qua ar« normal an l«poc« Vagaw J Caaay, |l Raifif d« V«i«"f.i> •" ft_ngjg_XVj) Madrid 1M3 pp IS-

2S
M- J Uaden®**, Hjajang ja Ufî a. »oí 11, pp 2»
«71- Entra «i« poc« mon»co» qua Mman ta P'o»a««i0 crt»d« «i« rapatfa« da baptitn« ham trobat y*

farrar, Ma« (.cMaiar« un pages i UA eafrato' Vafay «panda nun i
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manera substancial. Continuaven vivint en els mateixos iocs, seguien

compartint llurs antics costums ancestrals, habitaven tes cases de sempre

en el barri de sempre i romanen en l'antic tec de treball, bé a Im ordres

del senyor o bé en e! ja vell tarnte. Alguns feien acatament públic da

la seva nova adscripció religiosa, afros, menys dòcils, continuaven en el

camí de la seva antiga educació preocupar-se ga<re de variar les

aparences. En conjunt, la situació podia haver creat alguna inestabilitat,

temor ratificat per !a preocupació constant de les autoritats en

demostrar que ('Aljama morisca havia estat liquidada (98), però no ho va

fer, perquè Mur nombre era tan escàs que res no va arribar als durs

externs d'attres terres de la Monarquia -on eren majona- que van viure

aquestes dates d'unifcrmrtzaoó de tancament i d'intolerància d'una manera

mott més violenta, sagnant i empobridora que ei conjunt de les terres

catalanes

4.3- CONCLUSIONS.

El naixement de nens i nenes és un bon termòmetre

indicador d'alguns aspecte? de l'organització en les

seves estructures més primàries. Les fluctuacions en la quantia i en els

comportaments vinculats a un tan important fet biològic ens donen

ineludibles pautes per a entendre aspectes clau de la vida profunda, de les

(M)- O«11S1S é* un* cartj del magora» a» I* etyMt •! w* i ttoctm*nt w» dnwn ' qu« ,• nac* d<M

QU« »n i« pr***nl* ciuëad no ttty »l)*rr.» m m*zquitt M morot pofqu« tocloi ten cruturo» y VMM &wn con 1«
S«nt« f» C«6ltc« * (• ll«tra ne et «xpiicit«m«ni c«fWi p*<qu« »near« *n qu»o«v«n «I» »u<ici«nt» cow DM *

Pf0p.ci»f i··conv·r·ient·n m«»M 0*152« pfomoc.on«d««p«tCtpitoi p«r6 i«t «utofit«» »»tt«M«v»fi MI) I«
J
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estructures més amagades que conformen lesdevemtíor deis homes í les

dones deis temps passats i presents

La trajectòria en ta llarga durada de ta natalitat del segle

XVI presenta dues primeres evidències de comportament Pnmer,

unes molt elevades taxes crûtes de naixements, respecte al volum tota d«

població, que es poden quantificar entre ui 57,8 per mil, a principa de

segle, i un 55,5 ja a ies acaballes, amb una significativa pujada, als voltants

d'un 60,9 a un 61,4 per mil, en els anys mes vitals del creixement

demogràfic de la centúria I, segon, enmig de tan indubtable vitalitat

natalista, la línia d'evolució de la població és tan oscillant com ho

acostu; en a ser els diversos ritmes de funcionament de les economies

antigues El creixement població, «al resulta indubtable, tot i no ser

exagerat, ja que es pot quantificar en una taxa global del 0,4% Pe'ò. com

gairebé passa sempre arreu, l'increment en el nombre dtls efectius

humans no segueix un recorregut planer i fàcil, sinó bastant tortuós.

Estem en el món de les grans ofensives de la mort, estem

encara en l'impen de la mortalitat catastròfica, la natura, probablement,

equilibra els comptes amb un llapis vermell, però encara ho fa millor amb

un llapis da color rosa o blau Les possibilitats que tenen els ciutadans de

tenir més o menys nens o nenes no depèn solament de decisions

personals, sinó que és tot l'entorn el que posa les més fàcils o més

difícils. És el pes d'un clima irregular t! que es converteix en atzarós

escenari favorable o advers per a la propsperitat; és la incidència dels

cáeles del treball i l'economia el que, moltes vegades, dictamina i'?venç o el

retrocés; és, al cap i a la fi, tot l'entramat de íes estructures socials que

regeixen la repartició d'uns recursos no sempre abundants, el control dels

quals sempre és una porta oberta a conflictes entre individus i/o classes



socials Son, tots en conjunt factors quo de cap de les maneres es poden

rntnystonir.

Parlàvem, però, de recorregut Quatre etapes

configuren ets alts í dei camí del llarg segle XVI poblaocnal de

Lleida La primera recull la incertesa i ta precanetat de la Baixa Eoat Mitjana

: es perpetua al Ha'g de tos primeres dècades del XVI, fins ets anys

20 per ser més exactes És aquest un període on es desenvolupa una

primera recuperació que s'estroncarà en entrar en una segona etapa que

durarà fins els anys quaranta Són anys de pesta (1520, 1530), de retard

en el creixement i de penúria generalitzada Són anys on neixen poques

criatures perquè tot deturar-se i els pares, lògicament, no

per molts romanços, les saluts i migrats e!s recursos a íes

Dutxaques

Lentament, a partir anys cinquanta, s'inicia una tercera

etapa, que és la més potent del segle, demogràficament parlant La ciutat

és tota ella un gran batibull neixen de manera continuada i

arriba molía gent vinguda de fora que incidirà directament en els

comportaments i els costums dels locals Són els anys del "redreç"

Aquesta línia d'auge i expanaimert s'atura de manera momentània ben

entrats els anys setanta, al 1576 per ser més exactts moment en què

entrem en la quarta i darrera etapa del seole per una

recuperació que permet fer pensar que el segíe »acabarà,

demogràficament s económica, el signe títi cretxemtnt, encar» tot

sembla indicar que no durarà gaire Quatre que, de manera formal,

hem delimitat aquí breument, que troben el seu punt de

en el fet que, a través dels indicadors econòmics m no&je es pot

palesar la directa similitud en les tendències quo 5.«en i justifiquen
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l'evolució poblacional i la vitalitat o alentiment de la vida econòmica d'una

ciutat profundament marcada pel pes ineludible del calendari agrari.

Però, això no és tot. Una cosa son les grans tendències i

una altra de mort diferent els comportaments concrets. Les primeres

fluctuen, de periodo en période, prnb certa alegrà oscii.laoó, els segons

impregnen de manera subtil les formes i maneres de viure del día a dia

quotidià. Són aspectes arrelats profundament en la manera com pis

lleidatans configuraven les actituds i les activitats diàries, els sentiments, la

moral, el treball i la convivència amb els propis i e!s foranis.

En e) moment de nèixsr les criatures són «gual que pertot

arreu Neixen uns quants nens més que nenes i tn algunes molt contades

ocasions ho fan alhora (1,9% de bessons) Aquests nounats no venen al

món d'una manera estrictament guiada per l'atzar, sinó que la manera de

viure dels pares marca Sa seva arribada a la casa Els progenitors veuen

contínuament perillar l'estabilitat dels ingressos familiars en una economia

faeida d'anades i vingudes i, a més a més, no sernpfp disposen di la

mateijca quantitat de temps d oci per dedicar-se al cultiu dels més plaents

entreteniments Per si no era suficient, també rn té la seva a dir i

s encarrega prou bé de què el gaudi dels sentits no arribi mai a la

disbauxa, Recursos i moral d ctaminen els ritmes de i any pel que fa a les

del XVI de dedicar-se a fer criatures

"La primavera, la sang altera", ja ho diu una vella sentència

popular i, a més, ho ratifiquen els fets Els de tan florida estació

veuen incrtmentar-se, com arrtu, el nombre dembarassos.

Després, « l'estiu, tothom treballa al camp t la feina està per sobre de

qualsevol diversió no sigui que, a! setembre, ningú no pugus pagar els



delmes U tardor i l'hrvwn normalitzen els comportaments i, solament, al

març. a la Quaresma, la gent es replega m acatament del dejuni que a

tots deixa, si de cas, encara més febles Són aquests els ritmes de la

legalitat També hi ha, però, Mis que són fruit d amors furtius

La moral sexual és un dels punte sobre el qual les

societats passades i presents sempre es mostren més rigoroses en

controlar, Delia, en depenen moltes de les bases de l'ordre establert i de la

perpetuació mecanismes d'autoreproducoó del grup, a través d'una

de les cèl·lules base: la famflia. De manera marcadament significativa,

Europa presenta uns nivells de comportaments fora de la llei baixos,

mentre que, a Espanya, el promig és més elevat, amb diferències

profundes entre el camp t la ciutat. A Uetda, les coses funcionen als ntmes

de les grans ciutats hispàniques, no per llibertinatge, s»nó per misera. Els

abandonaments de criatures són nombrosos en el decurs del segle

(8,02%) i llur distribució a través de l'any manifesta que els mesos de més

treball -l'estiu- i els més freds marquen els màxims en les quanties de

nadons que mai no van saber qui va ser el seu pare Tot plegat ratifica que

el que impulsa a molta gent a deixar de consignar la filiació legítima

d'aquestes criatures és el pes de la misèria, de la insalubritat i de la

incapacitat de mantenir molts fills, sota un precari sostre familiar, Era més

recomanable ésser un "pare ignorat", quan la dura moral catòlica

hípervalorava la importància de les bones obres en el camí de la salvació

personal, que acceptar la humiliació pública d'abandonar un infant o

reconèixer un comportament clandestí

Amb tot, l'Església i els poders locals no eren, certament,

cap model a imitar. L'ordre era precís a tota costa, més icara quan les

gents de tos fronteres estaven en plena convulsió i efervescencia religiosa.



205

Les miñones a Lleida eren això: minories Alguns negres, alguns gitanos

dispersos per aquí í per allà, alguns 'moros ' vinguts de motí lluny per fer

sovint de criats i uns pocs i inofensius moriscos. Pocs perquè en el

moment de l'expulsió no es van fer enyorar, no van deixar cap buit.

Inofensius perquò eren humils camperols o laboriosos menestrals que, allà

pel 1526, es van veure obligate, juntament amb ies seves famílies, a

convertir-se, per tal de no ser públicament tan diferents, L'Espanya dels

Austnes, en totes les esferes de la vida pública t privada, no estava

interessada en mantenir qualstvulla de les infinites formes del dret a la

diferència

En síntesi, una Lleida la del XVI en creixement demogràfic,

fluctuant, però segur, una societat marcada singularment pel pes d'unes

formes de treball, principalment agrari, que conformaven ineludiblement la

cosmovisió dels seus ciutadans i uns poders que garantien

l'estabilitat d'una molt concreta moralitat religiosa, que exigia

comportaments, fidelitats i no acceptava la diferència, cosa que arrelà,

imperceptiblement, en la mantra de configurar l'esdevenidor quotidià

que passejaven, v;vien i morien carrers t places ¿a la ciutat
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