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PROLEG 

La demografía histórica no ha estat a Catalunya un terreny massa 
conreat fins fa pocs anys, tot i el relleu indiscutit d'historiadors del Prin-
cipat pioners en aquesta área i amb aportacions que encara avui son 
fonamentals. El recent recull de diversos treballs del professor Jordi 
Nadal, des d'aquell mes primerenc fet amb Emili Giralt Ensayo metodoló
gico para el estudio de la población catalana de 1553 a 1717 (1953), passant 
pels dedicats a la immigració francesa i fins ais mes monográfics sobre 
Barcelona o Palamós, posa en evidencia la importancia que encara avui 
teñen, de la mateixa manera que la seva obra La población española (siglos 
XVI al XX) (1966) és la síntesi d'obligada referencia. 

Paral.lelament i en una altra línia, Josep Iglésies feia el treball de 
base, imprescindible, d'estudiar i publicar els fogatges deis segles XFV, 
XV i XVI, els recomptes de comengament del segle XVIII i el cens de 
Floridablanca. Sense oblidar tampoc els seus estudis monográfics, preci-
sament sobre la Conca de Barbera (1967) i altres zones tarragonines. 
Fou la seva una tasca pacient, de revisió i crítica d'unes fonts plenes de 
problemes i de dubtes. 

Barrera les petjades de Nadal, Giralt i Iglésies han anat sortint 
estudis monográfics que han permés precisar i matisar algunes d'aque-
lles aportacions i sobretot eixamplar el coneixement sobre altres terres 
del Principat. No hi ha hagut, pero, una recerca sistemática i abundosa 
com la que s'ha fet, per exemple, a la zona gallega amb el professor 
Antonio Eiras i els seus deixebles, o al País Valencia on es celebraren 
unes "I Jornades d'Estudi sobre la Població del País Valencia" (1986) 
reflectides en dos volums d'actes, o els estudis sobre la familia a la regió 
murciana. 
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Al Principat, si ens fixem en la presencia de la demografía en els 
dos congressos d'História Moderna de Catalunya celebráis fins ara (1984 
i 1988), en el primer s'hi presentaren 15 comunicacions mentre que en 
el segon es reduiren a 6 (encara que s'havien de limitar al segle XVIII), 
una dedicado modesta en relació a les altres arees temátiques. Per altra 
banda, en el "I Congreso hispano-luso-italiano de Demografía Histórica" 
, fet a Barcelona el 1987, també foren escassos els estudis de l'época 
Moderna, línia que segueix el Centre d'Estudis Demográfics. 

Els estats de la qüestió fets per J.M. Pérez García dins de la demo
grafía histórica espanyola de l'época Moderna (1990) i el d'A. Simón 
Tarrés sobre la població catalana (1992), reflecteixen els avenaos i les 
línies d'invesügació seguides aquests derrers anys. Així podem observar 
que es disposa ja de treballs importants sobre les comarques de l'Empor-
dá, el Girones, el Valles, el Barcelonés, el Baix LLobregat, el Penedés, el 
Camp, el Tarragonés, el Priorat i la Conca de Barbera. Son pocs els estu
dis per altres zones com el Pía de l'Estany, la Selva, Osona, el Bages, el 
Solsonés, la Noguera o l'Urgell. Resten encara buits importants a tota la 
zona pirinenca i pre-pirinenca, així com a les terres de Ponent. 

Cronológicament, la millor qualitat de les fonts del segle XVIII fa 
que sigui aquesta centuria la que mereixi una major atenció, mentre que 
els estudis sobre la població deis segles XVI i XVII son mes escassos i a 
voltes massa superfícials. No s'ha avangat en la recerca del cens de 1626, 
conegut només per al bisbat de Vic, o en la contrastado d'altres recomp-
tes com el de Borsano de 1685-1688. Per contra son aportacions impor
tants les que es fan des deis sacramentaris mes primerencs, de fináis del 
segle XV i els dos primers tercos del segle XVI, especialment de l'arxi-
diócesi tarragonina. 

En l'aspecte metodológic, el recompte numéric per a l'análisi de 
l'evolució deis factors demográfics, del creixement vegetatiu i de la pos-
sible relació amb altres variables és el recurs mes utilitzat. En aquest 
marc els estudis sobre la mortalitat ocupen un lloc principal en con
sonancia amb el seu protagonisme en la demografía de régim antic, tot i 
que son encara insufícients els treballs entorn de la mesura i la tipología 
de les crisis que permetrien reconéixer la incidencia diferencial de les 
penúries i de les epidémies. Darrerament, es fan també aportacions des 
de la historia de la medicina en relació a les causes de mort, si bé amb 
limitacions documentáis i metodológiques. 

L'análisi deis moviments migratoris, que com s'ha vist per altres 
zones podrien esdevenir tant o mes decisius que la mortalitat, s'ha cen
tral especialment en el corrent d'immigració francés, pero son significa-
tius els treballs sobre desplagaments interns al Baix Camp o a Girona, 
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així com els apartáis corresponents de les monografies esmentades. Res
pecte al fluxe de francesos, des del treball de Nadal i Giralt s'han anat 
fent aportacions que permetran diferenciar els efectes d'aquell corrent 
sobre la geografía catalana, entre litoral i interior, o entre nuclis amb 
diversitat de sectors económics i zones fonamentalment agrícoles, en 
aquest sentit s'ha de subratUar l'important treball del mateix Valentí 
Gual "Gavatxos", gascons, francesos (1991) en el qual s'aprofundeix en el 
cas de la Conca de Barbera i es matisen afirmacions anteriors massa 
generalitzadores. 

El métode de reconstrucció de famílies ha ofert j a alguns resultats, 
tot i que son pocs els treballs realitzats. Estudis com els de Palamós, Sant 
Feliu del Llobregat, Vilanova i la Geltrií, Tárrega, Sant Pere de Riudebit-
lles, Abrera, Rocafort i Vallverd de Queralt, Sant Pere de Rubí, han per-
mes aprofundir en temes com el comportament de la nupcialitat, de la 
fecunditat, el tipus de familia o l'esperan^a de vida. 

I encara una darrera considerado en aquesta aproximado al pano
rama de la demografía histórica catalana de l'época Moderna. Hi ha un 
ciar predomini deis estudis locáis, d'una sola poblado, sobre els d'ám-
bits territorials mes amplis, la comarca com a delimitació histórica o el 
domini d'una jurisdicció senyorial. La propia metodología propicia cer
car un volum de dades manejable, especialment si es tracta de la recons
trucció de famílies, pero la diversitat de comportaments de la població 
de régím antic per la incidencia de circumstáncies diferents, i mes quan 
son parróquies amb nombres reduíts d'habitants, poden fer poc signifí-
catius els resultats. D'una certa amplitud es disposa només deis treballs 
sobre l'Alt Empordá, el Valles Oriental, el Penedés i ara la Conca de Bar
bera. 

M'ha semblat escaient fer aquesta breu síntesi per senyalar la 
importancia de l'obra que tinc la satisfácelo de prologar. Es ima part, la 
dedicada a la reconstrucció de famílies, de la tesi doctoral de Valentí 
Gual presentada a la Universitat de Barcelona l'any 1991, que va signifí-
car per a l'autor la conclusió de llargs anys d'estudi sobre la demografía 
de la Conca de Barbera. La minuciositat que exigeix el métode proposat 
per L. Henry i M. Fleury, si bé permet aprofundir en aspectes inabasta-
bles per una altra vía, consumeix molt temps tant en la recollida de la 
informació com en la posterior elaborado, d'aquí un deis valors del tre
ball a l'enfrontar-se amb tots els pobles de la comarca que disposaven de 
documentació i durant els tres segles de l'época Moderna. Es, dones, la 
reconstrucció de famílies de mes abast feta fíns ara a Catalunya. 

Per poder utilitzar el volum d'informació proposat calía primfílar 
la mateixa metodología, fer una profunda crítica documental i assegu-
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rar-se un suport informátic sense el qual l'objectiu hauria estat inassoli-
ble. Només el rigor i la constancia en el treball, que caracteritzen l'autor, 
podien portar a bon port una tasca semblant. 

Es aquest un treball estrictament demográfic, pero no de planteja-
ment únicament demograficista. Encara que, per l'acaparament del 
métode, hagi estat impossible realitzar al mateix temps l'análisi econó
mica indispensable per poder entendre i respondre molts deis interro-
gants que obra la demografía, V. Gual no perd al Uarg de l'estudi la pers
pectiva mes amplia que ha de teñir qualsevol treball sobre la població 
que vulgui sortir de l'especulació estadística i fer avanzar el coneixe-
ment historie general. 

Per altra banda, la localització de la Conca de Barbera, a l'interíor, 
de seca i fonamentalment agrícola, la fa especialment interessant per 
poder contrastar els resultats amb els mes abundosos de la zona litoral i 
veure'n els paral.lelismes amb altres casos coneguts de zones interiors. 
En aquest sentit, les conclusions, valuoses per a la Conca, poden fer-se 
probablement extensives a altres árees de condicions semblants que pre
dominen al Principat. 

El coneixement aprofundit de la zona, per l'arrelament del propi 
autor, ha propiciat l'establiment d'ámbits diferenciáis dins de la mateixa 
comarca, Conca estricta, plataforma segarrenca i alt Gaiá, sense que 
s'hagin manifestat, pero, comportaments contraposats entre ells de 
manera sistemática. A l'haver emprat un nombre important de parró-
quies s'han evidenciat els elements comuns i s'han pogut observar els 
casos circumstancials i arbitraris, destriament que no sempre es té en 
compte en aquest tipus d'análisi. 

L'estudi de Valentí Gual avanza en aspectes tant importants com 
les bases del creixement del segle XVIII en constatar que, malgrat el 
retardament de l'edat al matrimoni, augmentava la fecunditat amb la 
disminució deis períodes protogenésics, l 'endarreriment de l'última 
concepció i el descens de la mortalitat adulta a la segona meitat del 
segle. En aquest procés es feia avinent també la incidencia deis movi-
ments migratoris interns, de redistribució de la població. Per contra, es 
confirma el manteniment d 'una alta mortalitat infantil tot i que dismi
nuía l'endógena. El cicle agrícola i la persistencia de les causes de la 
mortalitat ordinaria marcaven una estacionalitat poc alterable. 

El tema de l'estructura familiar hi és també present, encara que de 
forma mes puntual. Aquesta és una qüestió en la qual hi ha discrepán-
cies importants entre uns i altres autors i sobre la que es tendeix massa 
sovint a generalitzar. El nombre de membres per unitat familiar variava 
segons les zones i també en el temps, podien distanciar-se forga el de les 
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árees agrícoles i /o ramaderes respecte al de les urbanes, el de les 
famílies de pagesos benestants en relació al de les de jornalers. L'aplica-
ció d'un o altre nombre fa variar considerablement el resultat deis 
recomptes de focs. 

Per tot plegat, amb la publicado d'aquest treball la demografía his
tórica catalana fa un pas endavant, tant pels resultats que permetran la 
necessária comparanza amb altres realitats, com per haver-se fet paleses 
les possibilitats i les limitacions del metode de reconstrucció de famílies 
sobre un espai prou ampli. Com el mateix autor suggereix, s'han ende-
gat problemes, s'han obert interrogants i falten encara respostes, tot un 
plantejament per impulsar la recerca en altres zones i en altres temes. 

Jaume Dantí i Riu 
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INTRODUCCIO 

La motivació de cara a l'elaboració del present treball ha estat 
doble: en primer lloc, el desig de contribuir al coneixement de la reali-
tat demográfica d'una comarca de l'interior cátala al llarg de l'Edat 
Moderna; en segon terme, la voluntat de servir a la disciplina histórica i 
a una determinada manera d'entendre-la, fi"uit d 'un considerable nom
bre d'anys dedicats i esmergats en el seu coneixement. 

Pot resultar balder d'indicar que els segles XVI i XVII son, encara 
avui, prou menys coneguts i estudiats que el segle XVIII. Es per aixó que 
hem intentat de desenvolupar un treball que allarga el seu recorregut 
per tota l'Edat Moderna. Només les limitacions documentáis, indefugi-
bles, han impedit que poguessim arribar a un grau d'aprofundiment 
parell sobre el segle XVI. 

En aquelles endarrerides dates, la documentado sacramental ser
vada és escadussera i rarament seriada. A continuado venen els resultats 
derivats de la reconstrucció familiar: els comportaments nupcials i 
fecunds de les parelles de la Conca i els aspectes quantitatius i qualitatius 
de la mort a l'Antic Régim. 

Volem afirmar, sense que calgui llegir coses que no escrivim, que 
un estudi demográfic a partir de la reconstrucció de famílies efectuat 
per al global d 'una comarca és únic, si mes no a Catalunya. Es en aquest 
punt on considerem que rau el possible interés d'aquest treball. La resta 
és qüestió de traga i de manya. 

Déiem, també, que teníem la voluntat de servir a una disciplina 
des d'una óptica personal de percepció de la mateixa. Fa temps que 
entenem la historia com una ciencia a desenvolupar, per definició d'en-
trada, dins l'ámbit local. Ho várem posar en práctica a la tesi de llicen-
ciatura. Ara ho hem ampliat al camp comarcal, conscients que la renova-
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ció de la historia del país ha de sorgir, precisament, d'aquest ámbit. Ara 
bé, d'una historia comarcal en aquest cas només demográfica. 

La comarca que hem treballat no va ser escollida, en el sentit pur i 
net del terme. Ens vingué imposada per les nostres arrels. El meu - i aquí 
he d'oblidar el plural de cortesía- naixement fora de la Conca és pura-
ment accidental en venir determinat per unes necessitats de recerca de 
feina per part deis pares. Molt sovint, no sabría dir si intencionadament 
o no, hom ha oblidat i fins i tot menystingut el fenomen de remigració 
de les comarques interiors de Catalunya vers Barcelona i árees properes 
durant les décades deis 50 i deis 60. La Conca de Barbera la va patir 
especialment i les parelles llavors formades hagueren d'abandonar una 
zona en la qual la térra no doriava per a tot-hom. Avui vise en un poblé 
d'encara no tres-cents habitants i hi sóc, en la mesura humana possible, 
poc o molt felÍQ. 

Molta gent ha usat la historia com una eina, fins com una arma: 
per a la revolució, per a la rebel-lió, per a la revolta, per a la reacció. Fa 
temps que pensem que la historia ha de ser un instrument per a l'afir-
mació d'unes arrels, d'uns valors característics d'un substrat huma con-
cret. En definitiva, com que m'estimo aquesta comarca per aixó l'he 
estudiada, per aixó li he dedicat bona part de la meva joventut tardana, 
bona part de tal volta les meves millors hores. No em toca pas a mi - to t i 
que US ho sabría dir rápidament- si el conjunt de resultats que a conti-
nuació, í d 'una vegada, passaré a detallar i comentar mereixen aquesta 
dedicació. Aquí, ni que siguí per un cop, he volgut respondre a un ínter-
rogant que creía necessarí de tancar: he estudiat la Conca perqué, ultra 
de constituir un marc tan apropiat com un altre, l'estimo. I punt i a part. 

Igual que exposávem suara el punt atractiu del treball convé fer-ho 
de les seves límítacions. Aqüestes deriven de l'enfocament exclusíu que 
lí hem donat: el present és un exercici de demografía, en un moment en 
qué son mes habituáis altres plantejaments. Hauríem volgut posar en 
relacíó l'evolucíó demográfica de la comarca amb l'agrícola. La mancan-
ga de fonts documentáis adients per tractar el segon aspecte i l'ocupacíó 
de temps que requereíx la reconstrucció de famílíes ho ha ímpedít. Fa 
molt de temps que hem deíxat de creure en la possíbílitat de dur a ter
me índívídualment una historia total, encara que siguí sobre un unívers 
petít i reduit. Aquest treball ens ha demostrat, pero, que un enfocament 
que fací predominar un ámbit d'estudi sobre un altre peca de parcial. 
D'aíxó en som plenament conscients. 

Altrament, es pot objectar que aquesta análísí és bastida sobre un 
món de pobles mes que no pas de viles. No ens és pas imputable aques
ta círcumstáncía, derivada de la pérdua de porcíons sígníficatíves, a vol-
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tes totals, deis arxius parroquials de les poblacions mes grans de la 
comarca. 

Quan hom parli deis resultats derivats de la reconstrucció familiar, 
podrá afegir, a la síntesi, un recull d'alló que hem establert per al cas de 
la Conca de Barbera. Per a una comarca de l'interior del país, punt de 
cruilla i de comunicado entre les Terres de Ponent i la costa tarragoni-
na, per a una comarca on el conreu cerealístic hi fou dominant fins ben 
entrat el segle XVTII -segons sembla-, per a una comarca on els embats 
de la mort impediren el creixement demográfic fins a encetar el segon 
quart del segle XVIII, per a una comarca on els censos de població no 
denoten una rigorositat en l'elaboració i els resultats massa notable, per 
a una comarca de régim demográfic plenament mediterrani... 

Volem dur a terme unes refiexions al voltant de la documentado 
treballada i insistir que, malgrat les seves limitacions, els registres parro
quials i, mes concretament, els sacramentaris constitueixen una eina 
básica per atansar-se al coneixement de la Hnia evolutiva continua de la 
demografia d'Antic Régim. Una altra cosa és l'accés i l'estat de conserva-
ció d'aquesta documentado. Molt de temps de treball a l'Arxiu del Bis-
bat Tarragoní a causa d'unes limitacions horáries tot pimt generadores 
d'un allargament de la tasca, amb l'afegit de certes catalogacions defi-
cients i ádhuc errónies, ensombreixen la realitat d'alló que hauria de ser 
un treball sense mes través que les inevitables. D'altra banda, va caldre 
dur a terme ima feina de localització de fons documentáis esparsos, fet 
que és agreujat pels canvis en ratribució de parróquies i sufragánies ais 
diferents rectors al llarg del temps i a la circumstáncia que molts cops els 
Ilibres viatgin amb els mossens. 

La riquesa de la documentado parroquial sacramental no es limi
ta, pero, a Ilibres de baptisme, de denunció i de matrimoni sino que tam
bé hi ha les Ilibretes de compliment pasqual, els registres de confessants 
i combregants, els volums de les confraries... La tesi gira al voltant de 
dues hipótesis de treball básiques i fonamentals. La primera, la d'inten-
tar dibuixar l'evolució del poblament de la Conca de Barbera durant 
l'Edat Moderna, no és publicada aquí. La segona, conéixer i precisar els 
resultats que permet d'establir la reconstrucció de famílies, amb el pro
blema de les limitacions intrínsiques del registre parroquial. 

Aquest eos d'hipótesis es veura ampliat amb l'aprofundiment en 
un tema clau: les diferencies observables en les diverses variables demo-
gráfiques entre el segle XVII i el segle XVIII. Volem comprovar si les 
xifres que es desprenen de la reconstitució familiar permeten de copsar 
canvis de tendencia i de comportament entre ima i altra centuria. Cal, 
dones, observar si les diferencies radiquen només en un impacte major 
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o menor de les crisis de mortalitat, en una influencia determinada del 
fenomen migratori o si, a mes, hi ha una millora de les expectatives 
demográfiques al Set-cents respecte al Sis-cents. Es en la interrelació 
entre aquests dos aspectes que podem trobar el desllorigador del creixe-
ment del segle XVIII, si bé, com hem escrit, no hem d'oblidar que hem 
deixat de banda l'estudi deis factors sócio-económics. 

Per acabar, és de pura justicia fer constar Tagraíment a totes les 
persones que han enriquit, d 'una manera o un altra, el present treball 
fins ajudar a fer-lo possible. La relació hauria de ser tan llarga i possible-
ment tan poc exhaustiva que només en destacarem unes quantes, algu-
nes de forma genérica, les altres, individual. En primer lloc, tota la 
munió d'arxivers i de rectors que ens han facilitat - en la majoria de les 
ocasions- l'accés ais documents; en segon lloc, les orientacions i la 
paciencia esmer^ada peí director del treball, el Dr. Jaume Dantí Riu; els 
consells de diversa índole rebuts del vilanoví, també Dr., Miquel Ángel 
Martínez Rodríguez, deis bons amics Jordi Andreu, Rafael Cátala, Jaume 
Felip i Josep M.T. Grau. Es també necessari aportar una referencia a tots 
aquells que van padr la realització de la tesi, especialment en la seva rec
ta final: els meus pares i la meva esposa. 

I, finalment, agrair a l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón 
Berenguer IV de la Diputado de Tarragona les atencions rebudes i l'edi-
ció d'aquesta obra. 
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EL METODE DE RECONSTRUCCIO 
DE FAMÍLIES 

Tot i que els resultats obtinguts amb el sistema d'explotació numé
rica de les dades cedides peí registre parroquial son importants i atansen 
forga al coneixement de l'evolució quantitativa de la població, no hi ha 
dubte que un coneixement de mes qualitat i mes profund d'aquesta pot 
i ha de ser aconseguit mitjangant el métode de reconstrucció de 
famílies. 

El primer autor que desbrossá el sistema fou el demógraf suec 
Hyrenius quan el 1942 desenvolupá métodes extraordináriament simi-
lars ais d'Henry i Fleury. Quatre anys mes tard, el 1946, Meuvret havia 
obert una porta al nou món de les crisis demográfiques. Sense que Hen
ry ho sabes, l'historiador Goubert aplicava la técnica en el curs d 'un 
estudi, ara célebre, sobre el Beauvaisis. Henry va acabar de concretar la 
metodología en el curs de dos treballs no menys inoblidables: el de la 
burgesia de Ginebra -1956— i, juntament amb Gautier, el de la parroquia 
normanda de Crulai -1958- (Flinn, 12). 

Per tant, els creadors de la metodología foren els franceses L. Hen
ry i M. Fleury, amb l'obra Des registres paroissiaux á l'histoire de la popula-
tion. Manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil anden, del 1956, 
acompletada i arrodonida amb el Nouveau manuel de dépouillement et d'ex-
plotation de l'état rívil anden, del 1965. 

Aquell any, Henry i Fleury afirmaven "ce nouveau Manuel a le 
méme objet que le précédent: definir, en vue d'étudier la démographie 
historique, une méthode d'exploitation des registres paroissiaux (...) ees 
documents étant la source la plus súre, la plus continué et la plus com
plete pour la période pré-statistique" (Henry-Fleury, 1965, 13). 

21 



Hom recordava, també, que la situació havia canviat des de l'apa-
rició del primer Manuel el 1956: el treball de nombrosos historiadors o 
demógrafs havia augmentat el coneixement, fins llavors prou minso, 
que hom tenia de les poblacions del passat pre-estadístic i, encara, la 
investigado havia obert nous problemes i calia, per tant, cercar solu-
cions. Aquesta va ser la tasca encetada per les reedicions revisadas de 
l'obra. Son, dones, mes de 30 anys a la recerca d 'un metode apte per a 
reconstruir les famílies del passat de cara a conéixer-ne la seva compo-
sició. Avui, la darrera versió del metode es pot trobar a Techniques 
d'analyse en démographie historique, publicat per l'INED, el 1980, i traduit 
el 1983 al castellá per l'editorial Crítica amb el títol Manual de Demo
grafía Histórica. 

El sistema de reconstrucció, en les seves línies mestres, pot ser 
explicat amb certa brevetat. Passa peí buidat nominal deis tres tipus d'ac-
tes fonamentals -baptismes, óbits i matrimonis- Un cop dut a terme, 
hom procedeix a efectuar una ordenado alfabética deis esposoris ate-
nent al primer cognom del nuvi i a inserir a la fitxa corresponent els 
baptismes i les defuncions, tant d'albats com de cossos. Es tracta, dones, 
de desenvolupar una genealogía fins a l'últim extrem. 

Com és natural pensar, cal un bon registre parroquial per dur a 
terme aquesta comesa. Un registre on no existeixin buits documentáis 
insalvables - d e mes de 20 anys de durada- i on les omissions i els errors 
no siguin massa importants. Afirmem, d'entrada, que la pérdua de docu
mentado mes tolerable rau en les actes de defunció, mentre que son 
especialment greus i insalvables les de baptisme i de boda. Les segones i 
terceres impedeixen de saber l'edat d'accés al matrimoni, l'interval pro-
togenésic, la durada de la unió matrimonial, l'edat a la darrera materni-
tat, la fecunditat legítima i, tot plegat, determinen que la fitxa hagi de 
restar oberta. 

Quant a les omissions, dir que poden ser de tres tipus: fortuites, 
selectives i sistemátiques. Les primeres deriven d'imponderables -malal-
tia del capellá, per exemple- o d'oblits -el mal costum de no aixecar 
acta immediata de la cerimónia duta a terme-. 

Les omissions selectives resulten de la práctica per part deis pares 
de no declarar un naixement o del fet que el mossén no cregui necessari 
d'inscriure un baptisme d'un nadó mort poc després de néixer. No cal 
dir que son mancances temibles de cara a aconseguir una bona recons
trucció familiar i que cal mirar de descobrir si existeixen i, cas que així 
sigui, tractar de mesurar-ne l'abast. 

Les omissions sistemátiques pertoquen, mes que res, a la manca 
d'anotació deis albats fins a una época i /o edat determinada. 
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Peí que fa els errors, la major part son referits a la confusió entre 
els noms de diverses persones. 

En el cas de la Conca, hem pogut detectar i establir els quatre tipus 
d'imponderables. Ens hi referirem només a tall d'exemple, pero val a 
dir que afecten la major part de les parróquies, si bé, i aixó cal tenir-ho 
molt present, fins un punt en que mai retallen la validesa deis resultats 
obtinguts a través de la reconstrucció familiar. 

D'omissions fortuites en trobem a Rocafort, quan arran d'un canvi 
de rector deixen d'anotar-se els óbits (Gual: 1988, 96). Cal apuntar, que, 
a mes, el fenomen del subenregistrament de les defuncions sembla ser 
molt estés en époques de sobremortalitat. 

D'exemples d'omissions selectives en podríem citar diversos. Esco-
Ilim el de Solivella. Si ens fixem en els infants batejats d'urgéncia, obser-
vem que cinc apareixen directament inscrits al registre de defuncions 
sense que el seu nom aparegui en l'apartat dedicat ais baptismes. Pen-
sem que ha de ser en el camp deis nens "primsenyats" on el subenregis
trament era mes freqüent, ja fos en les actes de baptismes o ja fos en les 
de defunció. Cas que es produís en ambdós indrets, la localització és 
molt difícil i només un interval intergénesic aberrant pot permetre 
d'apuntar-la, que no de demostrar-la. 

Les pérdues d'informació sistemátiques han estat apimtades sovint 
i no sembla que calgui insistir-hi aquí: afecten amb exclusivitat els regis
tres de defuncions deis albats, els quals no son inscrits de manera fiable i 
continua fins a la segona meitat del segie XVII, generalment. D'altre 
cantó, advertim que gairebé mai figuren les edats deis nuvis en casar 
—només n'és una excepció el registre de La Riba, vers 1800, pero es trae
ca d'un centenar de partides amb aquesta informado sobre milers sen
se - i, fins ben entrat el segle XVIII, de les persones mortes. Aixó, a mes, 
no implica que les edats estiguin ben calculades (Gual: 1988, 106). 

Els errors son molt escassos. Afecten ais canvis d'ordre deis 
cognoms de l'infant batejat o d'alguna persona traspassada. Son, certa-
ment, molt poques les oportunitats en qué s'esdevé aquesta circumstán-
cia i el factor en qüestió és menystenible. 

En aquest apartat, no voldríem deixar d'insistir en un punt que 
considerem molt important. Fem remarca que cal anotar sempre tots els 
noms - o prenoms- de l'infant batejat: ultra l'aspecte de l'aprofitament 
onomástic d'aquesta informado, cal teñir sempre ben present que 
hom pot adoptar en vida qualsevol deis tres prenoms rebuts en el bap-
tisme. Es evident que si només hem inscrit el primer nom, a l 'hora de 
la reconstrucció familiar les dificultats amb qué topem poden ser quasi 
insalvables. 
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INFORMACIO OFERTA PER LES DIVERSES PARTIDES 

Escau de tractar en aquest gran apartat de la reconstrucció fami
liar, el grau d'informació que les actes de baptisme, de defunció i de 
matrimoni aporten a l'investigador en els diversos períodes de l'Edat 
Moderna. 

Actes de baptisme 

La informació que subministren les actes de baptisme, seguint l'or-
dre majoritari de disposició interna de la partida, és: 

Datació (dia, mes i any). A reteñir el canvi d'any per Nadal i el siste
ma de numerado deis mesos seguint el recompte roma -any iniciat al 
mes de mar?-. Així, el 26 de lObre. del 1566 equival al 26 de desembre 
del 1565, segons el sistema de cálcul actual. D'altra banda, al segle XVI 
no és estrany de trobar el dia del mes que especifica la data de celebrado 
del baptisme en numerado romana i, en ocasions, el dia de la setmana. 

Parroquia i /o sufragánia. En un estudi de carácter comarcal pot 
resultar curios i fins i tot útil de saber quines eren les advocacions mes 
esteses. 

Nom i cognom de l'oficiant: rector, monjo, preveré, beneficiat, lle
vadora.... Permet d'establir un rectorologi, la durada mitjana deis rec-
tors en el carree, de saber de les seves abséncies temporals...malgrat que 
aquests aspectes, evidentment, no interessen a la demografía histórica 
sino a altres camps -p.ex., l'onomástica-. 

Noms del batejat/-ada: al segle XVI rarament en consta mes d'un, 
al segle XVII son generalment dos i mes rarament tres, tot i que cap a 
l'acabament de centuria i durant tot el segle XVIII ja és normal de tro-
bar-ne tres. Poden semblar mes atenent a l'extensió de la práctica de 
donar prenoms compostos, sobretot en les nenes i esdevenint omnipre-
sent María amb totes les combinacions possibles i imaginables. 

Nom i cognom del pare: habitual des de l'inici del registre per 
raons obvies -el pare ha de ser ben conegut- No és fins fináis del segle 
XVIII i encara de manera molt ocasional que consten els dos cognoms. 

Ofici del pare: documentat quasi sempre. Hi és adscrita la mare, 
tot recollint alió que devia ser real: la dona ajudava l'home en les feines 
del camp i en desenvolupava algunes de manera exclusiva. Hem llegit 
milers de vegades la fórmula "cónjuges pagesos". 

Nom i cognom de la mare: el cognom de la mare no és detallat fins 
a darreries del segle XVII o inicis del segle XVIII. Anteriorment, el rec-
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tor o bé només inscrivia el nom de la mare o bé feminitzava el cognom 
del marit (p.ex.: Eulalia Puig, casada amb Ramón Grau, apareixia a l'ac-
ta com a Eulalia Graua). No cal dir que aquesta mancanga dificulta la 
reconstrucció familiar, mes encara en una época on els casos d'homoní-
mia eren sovintejats i en qué no és estrany de trobar el mateix cognom 
en diverses llars: si hi havia molts Joans i moltes Caterines i cinc focs de 
Carbonells, només que hi hagi un parell de matrimonis de Joan Carbo-
nell amb Caterina (de cognom no especificat per l'acta de bateig) amb 
part o tot el període fértil coincident i j a no sabem a quina parella "adju
dicar" el fill batejat. Podem garantir que, dissortadament, aquesta com
plicado no és tan infreqüent com pot semblar d'entrada. 

Padrins: no és fins ben entrat el segle XVIII que aquests guarden 
relació de parentiu obligatoria amb l'infant batejat. Generalment en son 
els avis i, en menys ocasions, els oncles. Com que en tocar el segle XVIII 
la reconstrucció de famílies es pot dur a terme sense massa dificultats, 
no val la pena de transcriure els noms deis padrins. En cas que sigui 
necessari per recuperar alguna informado sempre podem tornar a con
sultar els Ilibres. 

Altres aspectes que les actes de baptisme permeten de conéixer 
d'una manera molt mes ocasional son: 

Data de naixement: detallada a l'inici del registre -segle XVI- o bé 
des mitjan segle XVIII. Sempre ve acompanyada per la data de bateig, la 
qual gairebé mai excedeix en tres dies la de naixement. Es ciar que calia 
assegurar al nadó el "passaport" cap al cel i aixó només ho garantía el 
baptisme. D'ací que aquest fos administrat rápidament. 

Baptisme d'urgéncia: especificat sota la fórmula "fou primsenyat". 
Corresponen a infants batejats a casa de la partera per la llevadora i, ben 
entrat el XVIII, peí cirurgiá. Tant un com l'altre eren advertits peí rector 
sobre la manera correcta d'administrar el sagrament. 

Naixements iMegítims: mereixen un tractament especial en tot tre-
ball de demografía histórica. Els documentem sota apreciacions termi-
nológiques molt diverses, essent les mes generáis les de "fill de fortuna" 
o "fill de pares incógnits". 

Actes de defunció 

La informado és oferta amb un ordre intern molt diferent 
segons les époques: en les partides del segle XVI no és estrany de 
comentar per "óbit de", mentre que després l'acta s'homogenitza amb 
la de baptisme. 

Així: 
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Data (dia, mes i any): valen els mateixos advertiments efectuats en 
parlar deis baptismes. 

Parroquia i /o sufragánia. 
Fórmula introductoria, anterior al nom del difunt. Pot ser "morí", 

"fou soterrat", "fou enterrat el cadáver de"... La data d'enterrament pot 
no ser la de defunció i encara, sobretot en els obituaris del segle XVI, és 
afegida la data d'extremunció. 

Nom i cognom/-s del difunt: naturalment el primer cognom hi és 
sempre. Ara bé, el registre de defuncions de les primeres etapes presen
ta unes dificultats d'aprofitament molt importants de cara a la correcta 
realització de la reconstrucció de famílies. Aqüestes deriven, sobretot, de 
la manca de les filiacions del mort: no podem saber si es tracta del pare 
de la nissaga, d'un fill fadrí o d'un fill albat en els casos d'homonímia; 
en ocasions ens veiem impossibilitats de triar entre dues nissagues que 
portin el mateix cognom; en el cas de les dones, la situació encara és 
mes greu, puix que segueix la práctica de feminització del cognom del 
marit i l 'homonímia pot impedir d'escollir entre diversos cónjuges. 
Finalment, i immersos dins un problema estrictament relacionat amb la 
reconstitució familiar, és molt difícil de localitzar en concreció els óbits 
relatius a les partides de defunció que comencen albora que baptismes i 
matrimonis: no tots els difunts serán pares deis que temps a venir casa
ran, ni tindrem tampoc a l'abast totes les noces. 

Conforme avancem en el temps, les filiacions apareixen mes delimi-
tades i a partir de la segona meitat del segle XVII el registre de defuncions 
no presenta problemes d'aprofitament demográfic dignes de menció. 

Edat del difunt: no apareix fins ben entrat el segle XVIII i, normal-
ment, arrodonida. En cas d'optar per dur a terme el cálcul de les espe
rances de vida, no és gens sobrer d'efectuar el recompte. 

Causa de la mort: tan sois és anotada quan és violenta o sobtada, 
impedint l'administració deis darrers sacraments. Pot esdevenir un 
aspecte a considerar de cara a concretar l'abast extrem del bandolerisme 
o a conéixer els accidents mes comuns. Només en dues ocasions (La 
Riba i Lilla a inicis del segle XIX) son inscrites de manera sistemática les 
causes de la mort per malaltia. 

Llegats: sobretot durant el segle XVI i gran part del XVII, la parti
da de defunció és acompanyada d 'un petit extracte del testament en la 
part referent a la quantitat deixada peí testador de cara a aconseguir la 
salvació de la seva ánima. Desfilen, així, les cerimónies de eos present, 
novenes, caps d'anys, misses, trentenaris, aniversaris... Es un punt d'in-
formació que pot resultar útil de cara a atansar-nos al coneixement de 
la religiositat formal a l'Alta Edat Moderna. Al segle XVIII, i arran 

26 



d'unes disposicions arquebisbals, la informació sobre aquests aspectes 
resta molt retallada. 

Drets de rector: especificació deis diners percebuts peí rector, un 
cop efectuades les diverses cerimónies. En parróquies importants, pot ser 
molt curios estudiar la naturalesa d'aquests drets, la seva distribució entre 
els membres de la Comunitat de Preveres, la seva evolució económica... 

Lloc d'enterrament: aspecte a analitzar en el cas de les poblacions 
que disposessin de diversos indrets on dur a terme el sebolliment, dones, 
normalment, era en relació directa amb el grau de riquesa. 

Tipus d'enterrament: una vida diferent, la deis mes ríes, acompa-
nyada d'un lloc de sepultura divers amb una major pompa que la deis 
pobres. Aquest punt ha estat ben estudiat en el cas de la capital de la 
Conca, Montblanc (Grau: 1990). 

Fem un incís per escriure al voltant de les partides de defunció 
referents ais albats. En el millor deis casos, son idéntiques a les de baptis-
mes -amb les salvetats obvies i naturals-, pero en moltes oportunitats 
només és consignat un deis noms del nadó mort i, en comentar aquest 
registre, ni aixó, car només apareix la fórmula "albat fill de". De la prác
tica al-ludida en resulten greus limitacions i si hi afegim el costum inicial 
d'inscriure els menuts morts al marge de la partida de baptisme corres-
ponent amb un lacónic "óbit", podem considerar com a importants les 
través patides per l'investigador. 

Apuntem un aspecte purament formal: només a L'Espluga de 
Francolí els Uibres de defuncions de cossos i d'albats van ser duts a ter
me per separat. 

Actes de matrimoni 

La informació subministrada per una acta de matrimoni és: 
Data (dia, mes i any); en certes oportunitats apareix el dia de la 

setmana. 
Parroquia i /o sufragánia. 
Nom i cognom del rector. 
Nom i cognoms del nuvi i, per ordre, estat matrimonial anterior 

(fadrí o vidu), professió, lloc de naturalitat i /o de residencia, nom i 
cognoms deis pares, ofici deis pares, si son vius o morts. 

La mateixa informació per al cas de la núvia, excepció de l'ofici. 
A mesura que retrocedim en el temps aquesta informació, que és 

la máxima possible, decau en els punts mes diversos: a voltes manca el 
segon cognom del nuvi, en ocasions el seu estat matrimonial anterior, en 
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d'altres el lloc on és nat... Cal entendre, pero, que els rectors no especifi-
caven res quan es tractava de fadrins o donzelles nats a la parroquia. 

A mes, les partides de matrimoni ofereixen tot un seguit d'infor-
mació complementaria, com ara: 

Dates de publicado de les amonestacions -tres i en dies de festa 
consecutius-. 

Dispenses per grau de consanguinitat massa proper o per estrange-
ria d'un deis contraents. 

Data deis capítols matrimoniáis, ais quals, al segle XVII i bona part 
del XVIII, el matrimoni rarament excedía en dos mesos. 

Data de la missa de benedicció. 
Testimonis particulars i generáis. 
Els Uibres de matrimonis presenten un problema de buidat que no 

ens volem estar de referir. Deriva del fet que ais mateixos volums s'hi 
apleguin Ilicéncies i misses de benedicció. Les primeres eren concedides 
a nuvis -sobretot- i núvies que volien casar fora de la parroquia. Les 
segones les rebien les parelles unides en matrimoni recentment. Cal no 
apressar-se i efectuar amb cura el buidat per tal de no repetir actes de 
matrimoni o comptar com a tais Ilicéncies, sobretot en efectuar un 
recompte estrictament numéric. 

LES FITXES DE FAMILIA 

Afirmem, d'entrada, que la major part deis resultats de la recons-
trucció de famílies que exposarem resulten de cálculs efectuáis a partir 
de famílies completes, és a dir, aquelles on la mare arriba viva ais 45 anys 
i on el pare encara segueix viu; aquelles on, per tant, el matrimoni ha 
exhaurit la totalitat de la vida fértil. 

Recordem que Henry estableix la gradació següent: 
Fitxes M: on disposem de la data de casament. 
Fitxes E: on no disposem de la data de casament. Val a dir que 

Henry apunta que la categoría E ve del fet que la boda ha estat feta a 
l'exterior. També és possible que no tinguem la data de casament en no 
abastar la totalitat deis Uibres de matrimonis -limitado documental-. 

Fitxes C: amb data de final d'observació i, així, tancades. 
Fitxes A: sense data de final d'observació i, així, obertes. 
Henry proposa un sistema per tal de recuperar fitxes del üpus MA 

per a la categoría MC. Passa per fixar la data de casament endarrerint un 
any la del bateig mes antic o / i fent la mitjana entre l'edat deis cónjuges 
al moment del casament. 
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Repetim que nosaltres no hem optat per cap deis dos sistemes 
oferts per Henry i que només hem treballat sobre famílies completes. De 
tota manera, hem procedit a recuperar moltes dates de celebrado de 
matrimoni - i , per tant, moltes fitxes MC- grácies al fet de disposar de 
documentado sincrónica per moltes localitats de la Conca i zones pro
peres. Només calia afegir la data de noces per tal que la fitxa familiar 
passés a engruixir la categoría de les mes aptes per a la reconstrucció, les 
MC. Esmentem, de passada, que el "rendiment de la reconstrucció" s'ob-
té en dividir el conjunt de fitxes MC entre el total de fitxes amb edat al 
matrimoni coneguda, i ve donat en tant per cent. 

La "nostra" fitxa de familia recull: la data de matrimoni amb el 
nom i cognom/s deis nuvis, el seu estat matrimonial anterior, la seva 
residencia i el nom i cognom/s deis pares; la relació de filis pertocants 
aquell matrimoni -amb l'anotació de tots els noms de fonts- seguida de 
la data de baptisme i la inscripcio de la data de defunció o de casament 
del fill en qüestió. A partir d'ací son elaborats els cálculs pertinents. 
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LA NUPCIALITAT 

Fidels a l'esquema clássic —el mes coherent-, iniciem el comentan 
deis resultats obtinguts amb la reconstrucció familiar amb l'estudi de la 
nupcialitat. Detallarem l'edat mitjana del matrimoni en primeres núp-
cies i en segones, albora que ens atansarem a l'estat matrimonial deis 
cónjuges en el moment de contraure núpcies i a la seva residencia ante
rior -el fenomen migratori-. 

Convé fer una remarca metodológica totalment necessária. Habi-
tualment, hom considera que els cálculs relatius al volum de casaments 
entre fadrins o a la residencia anterior a la boda poden ser inclosos en 
l'apartat dedicat a l'evolució poblacional derivada del recompte numé-
ric. Si bé considerem que el moviment estacional sí que pot ser dut a ter-
me sense massa esforg partint del recompte anónim, l'establiment i estu-
di deis dos factors suara esmentats requereix una lectura atenta de les 
actes i creiem que ha de ser considerada com a part integrant de la 
reconstitució familiar. 

Precisem, també, que el cálcul de les edats al matrimoni en prime-
res i en segones núpcies será ofert per períodes inferiors ais normal-
ment emprats -el secular- quan el nombre de casos avaluats ho permeti, 
sempre de cara a aconseguir la máxima fiabilitat possible en els resultats. 

EDATS AL MATRIMONI 

Edat d'accés al matrimoni en primeres núpcies 

Conca estricta 

Advertim, d'entrada, que només en el cas de La Riba i per a un 
període breu de temps, fináis del segle XVIII i inicis del XIX, les edats al 
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matrimoni deis nuvis venen consignades al registre parroquial. S'impo-
sa, dones, calcular-Íes. Ho posem en ciar perqué a efectes de rapidesa en 
el treball no és el mateix operar sobre edats ja detallades peí rector que 
sobre edats a calcular. 

El métode d'obtenir-les és senzill: la simple resta de la data de 
matrimoni de la de bateig. Sempre es compta en anys complerts. Com és 
obvi no tots els casos son avaluables: hi ha baptismes perduts i hi ha gent 
que casa de fora de la parroquia. La primera mancanga és prácticament 
insalvable. La segona és solucionable i, de fet, ho ha estat, en els casos en 
qué el contraent és de la Conca i disposem d'informació sincrónica de la 
parroquia en qüestió. 

Edat d'accés al matrimoni deis homes. SS. XVI-XVII 

Com és preceptiu, hem desglossat la població segons el sexe i 
segons el moment del contráete matrimonial. 

A continuado oferim els resultats de l'época compresa entre inicis 
del registre i el 1700 per a l'área de la Conca estricta. Hem dut a terme 
tres periodificacions temporals d'abast cronológic semblant, de cara a 
poder veure l'evolució de les mitjanes. La primera -"inicis-1620"- recuU 
des de l'etapa en qué comenta el registre fins el 1620 i cal recorrer a 
l'apartat de la tesi doctoral on consta la documentado utilitzada per tal 
de veure'n l'amplitud cronológica: 

Edat mitjana d'accés al primer matrimoni deis homes. 
Conjunt de 10 llocs de la Conca estricta (inici registre a 1700) 

Parroquia 

Guardia deis Prats 

Montbrió de la Marca 

Validara 

Vilanova de Prades 

Vimbodí 

Forés 

Barbera 

Pira 

Inicis-1620 

Edat X 

31,00 

-

22,67 

19,25 

-

26,11 

21,80 

23,50 

Casos 

1 

0 

3 

4 

0 

45 

10 

2 

1621-60 

Edatx 

22,88 

26,50 

27,11 

24,15 

25,79 

26,21 

25,47 

23,15 

Casos 

8 

4 

19 

20 

56 

34 

66 

13 

1661-1700 

Edatx 

-

25,33 

27,17 

29,24 

26,02 

29,20 

24,85 

26,52 

Casos 

0 

9 

18 

25 

42 

41 

88 

21 
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Parroquia 

Vilaverd/Riba 

Rocafort de Queralt 

Mitjana 

Inicis-1620 

Edatx 

25,09 

-

24,20 

Casos 

22 

0 

87 

1621-60 

Edatx 

26,04 

-

25,26 

Casos 

56 

0 

276 

1661-1700 

Edatx 

25,28 

23,24 

26,32 

Casos 

86 

29 

359 

Han estat estudiáis un total de 722 casos, la meitat deis quals perto-
quen a l'etapa 1661-1700 i gairebé el 40% a la 1621-1660. 

De fet, des d'inicis del registre fins 1620 només els resultats de 
Forés i, menys, de Vilaverd-La Riba poden resultar indicatius atenent al 
nombre de casos enquestats. Des d'aleshores, el nombre d'observacions 
sembla, en conjunt, suficient. 

La columna de dades relativa al període 1621-1660, ofereix unes 
edats mitjanes deis homes en primeres núpcies ben per sota de la mitja
na a La Guardia i Pira, localitats de la zona central de la comarca i on, 
dit sigui de passada, el nombre d'observacions és ben escás. D'altra ban
da, destaca Validara, amb mes de 27 anys d'edat mitjana al matrimoni. 

Ais darrers quaranta anys del XVII, observem una diferencia forf a 
ampia entre els 29,24 anys de Vilanova de Prades i els 23,24 de Rocafort. 
Son, exactament, 6 anys de separació. 

Finalment, cal comentar com les edats mitjanes al matrimoni 
deis homes creixen sense parar al llarg de tot el segle XVII. Els resul
tats ensenyen una tirada endavant de poc mes d 'un any a cada pas cro-
nológic i, tot plegat, els homes casats a la Conca passen de fer-ho a 
poc mes de 24 anys a 26 anys i escaig, mentre la mitjana general asso-
leix el valor 25,34. 

La bibliografía comparativa no és, peí que fa al segle XVII, gaire 
extensa. Convé, per proximitat geográfica, de referir-nos ais estudis de 
Tárrega, Sant Pere de Riudebiüles i Abrera. A la capital de l'Urgell, les 
mitjanes son 26,5, 23,7 i 24,1 per ais períodes 1605-1630, 1652-1675 i 
1676-1699, respecüvament (Planes, 786 i 797). En resulta una mitjana 
general de 24,8 anys al llarg del període 1605-1630 i 1652-1699, ben acos
tada ais 25,3 de la Conca estricta i on, pero, l'edat inicial és molt mes alta. 

A Abrera, entre 1651 i 1700, l'edat mitjana al matrimoni de l'home 
és de 28,7 anys, prou mes elevada que la conquenca (García, 107). 

Finalment, disposem del cas de Sant Pere de Riudebitlles, on entre 
el 1675 i el 1737, els homes casaren a una edat mitjana de 27,4 anys (Tor-
rents), un parell d'anys superior a la conquenca. 
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Els resultats corresponents a dues poblacions (Vilallonga i Pedral
ba) i una zona (el marquesat de Guadalest) del País Valencia, sitúen en 
un parell d'oportunitats les edats al matrimoni mes altes que en cas de la 
Cenca: 27,35 a Vilallonga entre 1640 i 1700 -només per 60 casos- i 27,8 
al marquesat de Guadalest al llarg del segle XVII. Mentre, a Pedralba, les 
xifres son semblants a les obtingudes per Tárrega i, per tant, un xic infe-
riors a les conquenques: 24,60. Els resultats de Pedralba i el marquesat 
son oferts per Pía (240) i el de Vilallonga pertoca Ferrer (374). 

Hi podem afegir la mitjana obtinguda a i per a Ondara, on, del 
1623 al 1700, els homes casaven amb poc mes de 25 anys. Tot i no 
rebre'n mes detalls, la semblanza amb el resultat conquenc resta fora de 
dubte (Miralles, 351). 

A la localitat de Castella la Nova de Los Molinos, l'edat mitjana era 
de 26 anys entre el 1638 i el 1689 (Soler), aconseguint un resultat lleuge-
rament superior al conquenc. 

A la població navarresa de Cirauqui, entre el 1640 i el 1699, l'edat 
mitjana d'accés al casament era de 24,4 anys, en el cas deis máseles (Flo-
ristán). Un any d'aveng respecte a la Conca. 

A Franga, el nombre d'aportacions a l'estudi comparatiu no és tan 
important al segle XVII com ho será al XVIII i per al cas deis homes hem 
sabut trobar les referéncies de Sainghin-en-Mélantois al darrer vicenni 
del segle XVII, on l'edat mitjana era altíssima -32,3 anys- (Deniel-Hen-
ry); de Pont de Vaux -Savoia- amb 24,7 anys del 1600 al 1628 i de 25,1 
del 1644 al 1657 (Turrel) i de Corbeil -Bassin Parisién- amb 24,1 anys 
de mitjana entre el 1593 i el 1670 (Moncourier). 

En el cas de la noblesa británica, l'edat mitjana és de 27,5 anys 
entre 1650 i 1674 i de 28,4 entre 1675 i 1699 (Wrigley). 

Edat d'accés al matrimoni de les dones. SS. XVI-XVII 

Té una gran importancia establir l'edat d'accés al primer matrimo
ni de les dones per un motiu ciar: és el seu període fértil el que marca 
les possibilitats i el nombre de filis duts al món i l'acabament de l'etapa 
fértil és molt mes clarament definida que en el cas deis homes. Escrit en 
altres páranles: no hi fa res que un home casi ais 20 o ais 25 anys, sí que 
és molt important en el cas de la dona, puix que hi ha la possibilitat o no 
que neixin dos filis mes o menys de la unió. 

Atenent a les mateixes consideracions que efectuávem en el cas 
deis homes quant ais períodes d'estudi, detallem: 
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Edat mitjana d'accés al primer matrimoni de les dones. 
Conjunt de 10 Uocs de la Conca estricta (inici registre a 1700) 

Parroquia 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Validara 

Vilanova P. 

Vimbodí 

Forés 

Barbera 

Pira 

Vilaverd/Riba 

Rocafort 

Mitjana 

Inicis-1620 

Edatx 

16,33 

-

18,00 

18,33 

-

18,12 

20,71 

21,00 

19,03 

-

18,79 

Casos 

3 

0 

6 

6 

0 

51 

28 

5 

39 

0 

138 

1621-1660 

Edatx 

19,0 

22,56 

19,14 

18,36 

20,42 

20,11 

21,28 

19,91 

19,09 

-

19,99 

Casos 

19 

9 

35 

25 

88 

66 

88 

34 

77 

0 

441 

1661-1700 

Edatx 

22,2 

19,46 

20,22 

19,95 

20,71 

21,28 

20,69 

23,03 

19,99 

19,35 

20,69 

Casos 

5 

13 

41 

37 

70 

54 

108 

35 

118 

53 

534 

El total d'observacions és de 1.113 i, igual que s'esdevenia amb 
els bornes, quasi la meitat corresponen a l'etapa final i un 40% a la 
central. 

De fet, des d'inicis del registre fins 1620, només Forés, Vilaverd-La 
Riba i Barbera recullen un nombre d'observacions digne. Queda ciar 
que, en aquells moments, la dona casava amb encara no 19 anys i era 
poc mes que una joveneta en contreure les primeres núpcies. 

Del 1621 al 1660, Vilanova de Prades sitúa l'edat mitjana al matri
moni mes primerenca i Montbrió la mes tardana. En el conjunt s'obser-
va un retard mitjá en l'accés al casament de poc mes d'un any respecte 
les xifres de fináis XVI a 1620. 

Del 1661 al 1700, l'edat mitjana mes baixa pertoca a Rocafort i la 
mes alta a Pira. En visió global, l'edat en casar experimenta un retard de 
9 mesos, aproximadament, respecte les dades de la part central del segle 
i de quasi 2 anys respecte les d'inicis del registre a 1620. 

La mitjana general de tota l'etapa és de gairebé 20 anys -19,93—. 

Un altre cop les similituds amb les xifi-es obtingudes per Planes 
(797) a Tárrega son notables: 20,1 anys, 18,6 i 20,2 el 1605-30, 1652-1675 
i 1676-1699, respectivament. Resulta una mitjana de 19,63 que divergeix, 
un cop feta la traducció, només una quarta part d'any de la nostra. Ara 
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bé, tal com succeia amb els homes, el tercer quart del segle XVII marca 
un aveng en l'edat al casori que no s'esdevé a la Conca. 

A la població d'Abrera, els resultats son un xic superiors: 22,2 anys 
del 1601 al 1650 i 22,9 del 1651 al 1700 (García, 101), 2 i 3 anys per 
damunt deis obtinguts en el conjunt de 10 localitats de la Conca. 

A Sant Pere de Riudebidles, a cavall del segles XVII i XVIII -1675 a 
1739- l'edat mitjana d'accés al matrimoni de la dona en primeres núp-
cies era idéntica a la d'Abrera a la primera meitat del segle XVII: 22,2 
anys (Torrents). 

La xifra referent a Pedralba -20,6 anys entre 1623 i 1675- és la mes 
atansada a la conquenca de les del País Valencia (Pía). Els resultats de 
Vilallonga son els mes alts -23,40 anys del 1640 al 1700- (Ferrer, 374), 
situant-se al bell mig els del marquesat de Guadalest -22,90 anys durant 
el segle XVII- (Pía, 240) i els d'Ondara -poc mes de 22 anys entre el 
1623 i el 1700- (Miralles, 351). 

A Los Molinos, entre el 1638 i el 1689, l'edat mitjana al matrimoni 
de les dones era de 21,7 anys (Soler). 

Totes les edats al matrimoni de la dona fins ara referidas son sensi-
blement inferiors a les franceses: 24,3 anys a Tamerville; 25,1 a Meulan 
(Lachiver); 22,9 a 24,8 en 5 parróquies escampades per la Bretanya 
(Croix) i un altíssim 29,2 a Sainghin-en-Mélantois (Deniel-Henry). 
Encara disposem de mes informacions: 21,6 anys a Pont de Vaux entre el 
1600 i el 1628 i 22,9 entre el 1644 i el 1657 (Turrel) i 23,9 anys a Corbeil 
entre el 1593 i el 1670 (Moncourier). 

Mentre, les dones casades o pertanyents a la noblesa británica mos-
tren un comportament mes semblant al valencia: 22,2 i 23 anys al tercer 
i al darrer quart del segle XVII, segons Wrigley. 

L'obra de síntesi de Flinn cedeix informado molt iMustrativa, des-
prés de recollir els resultats obtinguts en un gran nombre de reconstruc-
cions de famílies efectuades en els darrers trenta anys. En el període 
anterior a 1750, les edats de casament en primeres núpcies de les dones 
osciMava entre els 24,6 anys de Franca i els 26,7 d'Escandinávia, mentre 
que a Alemanya era de 26,4 anys. Tant a Bélgica com a Anglaterra resul-
tava de 25 anys (Flinn, 47). 

Ens trobem, dones, davant d'unes edats mitjanes al matrimoni 
realment molt baixes, de 2 fins a 5 anys mes que en el cas francés, anglés 
i de les escasses mostres referents a Catalunya, excepció de Tárrega. 
Aquest fet obre una serie d'interrogants que, de moment, hem de 
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deixar sense respondre: estem davant una estrategia en uns temps 
difícils económicament i social o, per contra, un determinisme 
económico-social sobre la demografia, auspiciant un retard en l 'edat 
al matrimoni? Si, com sabem, la població conquenca s'havia vist for-
tament afectada per les epidémies de mitjan segle XVII, els nuvis no 
haurien hagut d'avangar, en lloc de retardar, l 'edat al matrimoni per 
tal de disposar d 'un període fértil mes ampie? Contráriament, un 
retard d 'un parell d'anys suposa la perdua de la possibilitat de teñir 
un fill mes. 

Alió que sí que queda ciar és que la Conca forma part del régim 
demográfic "sud" o "mediterrani", característic de zones de climatología 
seca, dolentes condicions económiques i ambientáis i, sobretot, precoci-
tat demográfica (Eiras). La Conca, certament, no tenia res semblant ais 
trets definitoris de la zona "nord" o "atlántica". 

Cap deis grans models matrimoniáis adduíts fins a la data sem
blen trobar-hi aplicado. Recordem que Hajnal (1965) establí un 
patró general de l'evolució de l 'edat d'accés al matrimoni per a Euro
pa. Segons aquest autor, hi havia per un cantó el "model europeu de 
matrimoni" i, per un altre, el "model de l 'Europa oriental". Una línia 
imaginaria que anava des de Trieste a Leningrado feia de frontera. 
Els factors distintius del model europeu eren que entre un 15 i un 
20% de les dones s'abstenien de casar i que les que maridaven ho 
feien tard respecte l 'edat adolescent. A l'est de la barrera, totes les 
dones esposaven i ho feien rápidament després de l'adolescéncia. A 
mes, des del segle XV les parelles tendirien a mantenir una familia 
mes aviat reduida mitjangant el matrimoni tarda i un baix nivell de 
natalitat. Aixó possibilitaria l'assoliment i la permanen?a d 'un nivell 
de vida acceptable. 

Encara, 1'"estrategia" matrimonial europea va anar evolucionant 
cap a un major control de la fecunditat davant la incidencia de l'edat 
d'accés al matrimoni (Matras, 1965). Pero hom dubta que hom volgués 
reduir la fecunditat mitjanf ant un retard en l'edat al matrimoni: la nup-
cialitat tardana sois és un métode per a postposar un primer part (Van 
deWalle, 1978). 

Tot aquest seguit de models, repliques i contrarépliques están 
molt lluny de la realitat que ofereix la Conca al llarg del segle XVII: 
el matrimoni és celebrat en unes edats molt primerenques - la dona 
és una noieta, l 'home poc mes que un noi- , la parella disposa d 'entre 
20 i 25 anys per dur filis al món, res permet de pensar en métodes o 
sistemes anticonceptius i només acut un factor regulador extra, la 
mortalitat. 
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Edat d'accés al matñmoni deis homes. S. XVIII-1815 

Presentera a continuació els resultats referits a les edats al matri-
moni deis homes de la Conca del 1701 al 1815 dividits en tres etapes: la 
primera i la segona meitat del segle XVIII i el primers quinze anys del 
segle XIX. 

Edat mitjana d'accés al primer matrimoni deis homes. 
Conjunt de 13 llocs de la Conca estricta (1701-1815) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga de Francolí 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rocafort 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

1701-1750 

Edatx 

25,45 

24,15 

26,43 

-

26,00 

27,14 

27,83 

-

24,92 

27,34 

26,97 

26,42 

25,26 

26,17 

Casos 

141 

149 

64 

0 

24 

43 

48 

0 

192 

34 

39 

59 

133 

926 

1751-1800 

Edatx 

26,59 

25,68 

-

27,10 

-

28,82 

27,21 

26,96 

26,76 

31,56 

28,67 

25,36 

26,17 

27,35 

Casos 

158 

527 

0 

10 

0 

93 

121 

84 

197 

45 

67 

183 

338 

1.823 

1801-1815 

Edatx 

25,68 

23,70 

-

-

-

27,21 

27,36 

26,66 

25,00 

29,03 

25,21 

23,31 

25,42 

25,86 

Casos 

107 

256 

0 

0 

0 

29 

58 

29 

72 

32 

24 

176 

136 

919 

Un total de 3.668 observacions, repartides de la següent manera: 
25% el 1701-1750 i el 1801-1815, 50% el 1751-1800. Un nombre de mos-
tres amplament significatiu. 

A la primera meitat del segle XVIII, l'edat d'accés al primer matri
moni deis homes oscil-la entre els 24,15 anys de L'Espluga de Francolí i 
els 27,83 de Rocafort de Queralt. Es tracta d'una diferencia de mes de 3 
anys i mig entre poblacions situades a la mateixa comarca i distants enca
ra no 25 quilómetres. Es ciar que L'Espluga tenia molts mes habitants 
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que Rocafort, que L'Espluga era una vila i Rocafort un poblé pero, tot i 
així, aquesta amplitud ha de ser assenyalada perqué informa d'un loca-
lisme ben accentuat. 

El marge de diferencia encara esdevé mes ampie al 1751-1800 
entre Validara -31,56 anys- i Vilaverd-La Riba -25,36 anys—. Comptem 
mes de 6 anys, xifra que les dues poblacions quasi repeteixen del 1801 al 
1815 -29,03 a Validara i 23,31 a Vilaverd-La Riba-. 

Amatents a evolucions de caire general, observem com l'edat al 
matrimoni es retarda poc mes d 'un any entre la primera i la segona 
meitat de segle. De fet, a 7 de les 9 parróquies on podem establir 
comparacions el retard va d'encara no un any -Vimbodí - a mes de 
quatre -Validara- . Només a Rocafort i a Vilaverd-La Riba els nois 
casaven mes joves a la segona meitat de segle que a la primera, per 
terme mig. 

Ais primers quinze anys del segle XIX, té lloc un fenomen curios: 
l'edat de casori s'avenga en un any i mig i totes les parróquies excepte 
Rocafort experimenten aquest aven? que va del 0,3 de Rojals al 3,46 de 
Vilanova, per citar els casos extrems. 

Tot plegat, la mitjana general de l'etapa 1701-1815 es sitúa en 
26,48 anys i, a mode de compendi deis resultats generáis, podem recor
dar que la mitjana mes baixa per toca al període "inicis-1620" -24,20 
anys- i la mes alta a la segona meitat del segle XVIII -27,35 anys-. Una 
diferencia de mes de 3 anys. 

Si comparem aquest resultat amb el d'altres zones de Catalunya, 
copsem com l'edat al matrimoni deis homes de la Conca és molt sem-
blant a la deis seus compatriotes catalans: 25,98 anys a Tárrega de 
mitjana entre el 1700 i el 1769 (Planes, 797); 26,20 anys a Vilanova i 
la Geltrú del 1700 al 1799 (Martínez, 91) i 26,1 anys a Sant Pere de 
Riudebitlles entre el 1738 i el 1799 (Torrents). Les tres localitats que 
podem esmentar a tall de comparado difereixen inapreciablement 
del comportament conquenc, en situar l 'edat en 26 anys, mig menys 
que a la Conca estricta. 

Semblantment, s'esdevé amb Vilallonga i Benimaclet: 25,48 anys 
d'edat d'accés a les noces a la primera localitat al llarg de tot el segle XVIII 
(Ferrer, 374) i 26,10 anys a la segona entre 1710 i 1780 (Pérez García, 414). 

Per al cas gallee, un estat de la qüestió prou actualitzat es troba en 
l'article d'E. Martínez. Per la ciutat de Santiago de Compostela obté una 
mitjana de 23,60 anys al llarg del segle XVIII (Martínez Rodríguez, E.: 
376). Informa que a la resta d'indrets de Galicia estudiats -una desena-
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només a Xallas i Saines l'edat és mes baixa que a Santiago, osciMant en 
la resta d'ocasions entre els 24,5 i els 27,8 anys. 

No en difereixen Los Molinos -26,9 anys entre 1690 i 1729-
(Soler) i Cáceres -25,8 anys entre 1758 i 1774- (Rodríguez Cancho). 

Com ve essent costum, els resultats obtinguts a Franca son molt 
superiors: 29 anys a Lió -mostra- entre 1714 i 1740 (Carden); 31,5 de 
mitjana a Sainghin-en-Mélantois del 1700 al 1739 (Deniel-Henry); 27,45 
a quatre viles del Morvan des del 1660 al 1800 (Deniel-Houdaille); 27,23 
a Boulay -Moselle- entre 1720 i 1749 i 29,31 entre 1750 i 1799 (Hou-
daille); 27,2 entre els nascuts abans del 1780 a Remmesweiler -Sar re- de 
confessió católica (Houdaille); 26,9 anys a les parróquies de Mussey i 
Blecourt -Alta Valí del Marne- entre 1681 ¡ 1790 (Arbellot); 26,2 a 
Argenteuil entre el 1740 i el 1790 (Ciachetti-Tyvaert); 26,3 anys a 
Suresnes -Oest de Paris- entre el 1735 i el 1789 (Allieu-Pendino); 25,6 
anys a Roumens -Lauragais- del 1750 al 1789, 26,2 a Saussens -regió de 
Tolosa- del 1764 al 1789- i 28,6 anys a Valdereis -zona d'Albi- del 1780 
al 1790 (Fréche). 

Un resum deis resultats obtinguts per una mostra de 400 localitats 
franceses informa d'una edat mitjana al primer matrimoni de 27,9 anys 
entre el 1740 i el 1789 (Henry-Houidalle). 

I també, en aquest cas, els británics: entre 29,4 i 29,9 a la noblesa 
británica deis tres primers quarts de segle i 27 de mitjana a Colyton a la 
primera meitat del XVIII (Wrigley). 

La diferencia entre la mitjana catalana i la de la resta d'Europa 
s'ha vist retallada de manera important respecte al segle XVII. 

Edat d'accés al matrimoni de les dones. S. XVIII-1815 

Deixávem a les dones de la Conca casant-se a mes de 20 anys i mig 
el 1661-1700. Quan acabi el nostre període d'estudi ho faran ais 23, 
denotant un retard de 2 anys i mig i la pérdua, dones, de la possibilitat 
de dur un fiU mes al món en cadascun deis matrimonis que serva aquest 
comportament. Aixó no va ser obstacle al creixement de la demografía 
comarcal. 

Sense mes preámbuls: 
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Edat mitjana d'accés al primer matrímoni de les dones. 
Conjunt de 13 Uocs de la Conca estricta (1701-1815) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rocafort 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

1701-1750 

Edatx 

21,79 

20,56 

21,98 

-

19,23 

21,57 

21,38 

-

19,10 

21,70 

22,17 

21,77 

21,50 

21,16 

Casos 

151 

217 

56 

0 

26 

46 

113 

0 

226 

56 

59 

79 

192 

1.221 

1751-1800 

Edatx 

23,36 

22,41 

-

21,64 

-

21,18 

22,97 

23,47 

22,79 

23,20 

22,10 

21,82 

22,92 

22,53 

Casos 

230 

679 

0 

11 

0 

119 

147 

115 

239 

66 

107 

233 

437 

2.383 

1801-1815 

Edatx 

23,19 

21,98 

-

-

-

24,17 

23,66 

22,87 

22,63 

25,49 

22,38 

21,18 

22,34 

22,99 

Casos 

130 

339 

0 

0 

0 

47 

99 

54 

93 

45 

45 

198 

179 

1.229 

Un total de 4.833 casos, vora 1.200 mes que en el cas deis bornes 
pero amb idéntica distribució percentual: 25% a la primera meitat del 
segle XVIII i primers tres lustres del XIX i 50% a la segona part del 
segle. 

També, com féiem en escriure de l'edat mitjana d'accés al matri-
moni deis bornes, val la pena d'esmentar l'osciMacions de les mitjanes. 
Del 1701 al 175C, la diferencia ultrapassa per poc els 3 anys en anar de la 
mitjana d'edat de 19,10 de Solivella a la de 22,17 de Validara. 

En canvi, a la segona meitat del segle XVIII la diferencia és menor: 
poc mes de dos anys separen la mitjana de 21,18 de Pira deis 23,36 de la 
veína localitat de Barbera. 

Del 1801 al 1815, repeteix l'amplitud de valors queja obteníem del 
1701 al 1750: tres anys distancien la mitjana mes baixa -21,18 a Vilaverd-La 
Riba- de la mes alta -24,17 a Pira-
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El localisme és, dones, factor dominant i sobten els canvis: Pira 
enregistra l'edat mitjana al matrimoni mes baixa del 1751 al 1800 i la 
mes alta, com acabem d'anotar, del 1801 al 1815. 

D'altre cantó, interessa especialment l'evolució de les mitjanes deis 
períodes avaluáis: entre els dos primers l'edat al casament creix prop 
d 'un any i mig, entre el segon i el tercer encara no mig any. Tot plegat, les 
mitjanes arrancaven de 18,79 anys en l'etapa inicis-1620 i arriben a quasi 
23 el 1801-1815: les dones casen mes de 4 anys mes tard des de fináis 
segle XVI a inicis del segle XIX. Els homes, recordem-ho, poc mes de 3. 

A mes, esposar 4 anys mes tard -de 19 a 23 anys "grosso modo"-
equival a disposar de 4 anys menys de durada del període fértil o, dit 
d 'una altra manera, a perdre la possibilitat d'engendrar un parell de filis 
mes. De tota manera, aixó no va ser obstacle per al creixement demográ-
fic, el qual s'operá coincidint amb el retard de l'edat al matrimoni. 

Acabem anotant que del 1701-1750 al 1751-1800 son 7 sobre 9 les 
parróquies que denoten un retard en l'edat al matrimoni i que tan sois 
n'escapen Pira i Vilanova de Prades, encara que en la segona l'aveng és 
molt migrat. Apuntem que retardaren l'edat mitjana al casament entre 
un any i mig i dos anys les noies casades a Vimbodí, Validara, Rocafort, 
Barbera i L'Espluga; mentre que les solivellenques ho van fer en quasi 
quatre anys i les de la Vilaverd-La Riba no mostren cap canvi evident. 

Entre el 1751-1800 i el 1801-1815 la situació mereix comentan acu-
rat. Mentre 5 parróquies -Solivella, Barbera, L'Espluga, Vimbodí i Vila
verd-La Riba, per ordre d'importáncia- avancen l'edat al casori, les 
altres la retarden, essent especialment aguts els casos de Pira - 3 anys- i 
Validara -mes de 2- . A la resta de localitats, les osciMacions mai depas-
sen l'any, tant en un sentit com en un altre. 

Consignem, dones, un parell de diferencies importants entre el 
comportament de l'edat a la boda d'homes i de dones en aquest període 
del segle XVIII: l'oscil-lació de máxims i mínims és mes acusada en el cas 
deis homes que de les dones -recordem els 6 anys del 1751-1800- i les 
dones no avancen l'edat de casori ais primers quinze anys del segle XIX. 

L'edat mitjana d'accés al primer matrimoni per a les dones casades 
a les 10 parróquies de la Conca entre el 1701 i el 1800 es sitúa en prop 
de 22 anys-21,85, exactament-

Val a dir, j a d'entrada, que és lleugerament inferior a les obtingu-
des a Tárrega, Vilanova i Sant Pere de Riudebitíles. A la capital de l'Ur-
gell, l'edat mitjana al període 1700-1769 era de 22,63 anys (Planes, 797). 
A Vilanova i al llarg del segle XVIII era de 22,55 anys (Martínez, 91). A la 
tercera localitat, entre el 1738 i el 1799, el resultat era idéntic al vilanoví 

42 



(Torrents). De tota manera, les diferencies no van gaire mes enllá del 
mig any i, per tant, poden ser considerades menystenibles. 

Com és habitual, els resultáis obtinguts a i per a poblacions del 
País Valencia no presenten excessives desigualtats amb els catalans: son 
inferiors ais conquencs a Morvedre entre el 1720 i el 1760 -21,2 anys 
(Iborra)- i superiors a Nules -22,4 anys entre el 1701-1793 (Torrent)-, 
Vilallonga -22,79 anys entre 1701-1800 (Ferrer, 374)- i Benimaclet 
-23,13 entre 1710 i 1780 (Pérez García, 414). 

Tampoc l'Alt Aragó difereix d'aquesta tónica: 22,38 a Ejea de los 
Caballeros entre el 1695 i el 1735 (Moreno, 58). Ni ho fa la "merindad 
de Estella" -22,5 anys d'edat mitjana (Floristan, 99)-, ni Los Molinos 
22,3 anys entre 1690 i 1729 (Soler), ni Cáceres -21,7 entre 1758 i 1774-
(Rodríguez Cancho, 179-180). 

Hem d'arribar al món atlántíc per trobar mitjanes que s'apartin 
d'aquesta xifra 22 que esdevé repetitiva. La superado, en aquest cas, és 
per dalt: 27,5 a Hío entre 1690 i 1750 (Rodríguez Ferreiro), 26 a Vilano-
va entre 1738 i 1789, 24 a Xallas entre 1720 i 1770 (Barreiro). E.Mar
tínez n 'ha fet un estat de la qüestíó actualitzat en efectuar un avang de la 
seva tesi doctoral: al Santiago de Compostela del segle XVIII les dones 
casaven a una edat mitjana de 24,3 anys, mes tard que els homes. L'autor 
apunta, a partir de la comparado amb una ampia mostra de parróquies 
gallegues, que les mitjanes osciMen entre els 24,8 i els 27,4 anys, excep-
ció del cas de Saines -23,5 a 24,5- i que no és estrany que l'edat al matri-
moni de la dona sigui mes tardana que la de l 'home (Martínez 
Rodríguez, E.: 376). 

I a la resta d'Europa? Els francesos s'han pogut permetre de dur a 
terme unes consideracions de conjunt. Així, Henry i Houdaille explica-
ven, el 1979, l'existéncia d'un retard al matrimoni de les primeres núp-
cies des de darreries del segle XVII fins a la Revolució (Henry-Hou-
daille). Certament, la major part de mostres relatives a Franga reforcen 
aquesta considerado global i, no cal dir-ho, la major part d'edats al 
matrimoni son molt superiors a les conquenques: 27,6 a Meulan del 
1740 al 1790 (Lachiver); 27,5 anys a Lió entre 1714 i 1740 (Carden); 
29,1 a Sainghin-en-Mélantois entre 1720 i 1739 (Deniel-Henry); 26,2 a 
Tamerville entre 1731 i 1790; 26 a Azereix entre 1732 i 1792; 25,3 a 
Argenteuil entre 1740 i 1790 (Ciachetti-Tyvaert); 25,31 a 4 parróquies 
del Morvan entre 1660 i 1800 (Houdaille); 27,7 a Boulay Moselle- a la 
segona meitat del XVIII... I, mes atenuadament, 22,8 a Remmesweiler 
-Sar re- entre les noies nascudes abans del 1780 i de religió católica 
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(Houdaille); 24 a Thézels-Saint Sernin entre 1700 i 1792 i 24,6 a Crulai 
-Normandia- entre 1675 i 1749 (Gautier-Henry). 

A Mussey i Blecourt -Vallage, Alta Valí del Marne- hom detalla una 
edat mitjana de 25,6 anys entre 1681 i 1790 (Arbellot) i de 24,7 anys a 
Suresnes -oest de París- en les dones casades entre 1735 i 1789 (Allieu-
Pendino). 

Encara disposem d'uns altres resultats. Pertoquen al sud del país 
veí. Hom obté 22,5 anys de mitjana d'edat d'accés al primer matrimoní a 
Roumens -Lauragais- entre 1750 í 1789; 20 anys a Saussens -regió de 
Tolosa- entre 1764 i 1789 i 25,1 anys a Valdereis -área d'Albi- entre 
1780 i 1790 (Fréche). Observem com les edats mítjanes son, en un parell 
d'ocasions, for?a inferiors a les franceses propiament dites i, fins í tot, a 
les catalanes. En tot cas, la diferencia sempre és menys ampia. 

De tot el garbell de xifres i dades referides a Franca -sobretot a la 
Franga nord, val a dir- en treiem en ciar que l'edat mitjana al matrimoní 
sempre és mes tardana que a la Conca, en alguns casos fins a 7 anys mes. 
Entre el 1740 i el 1789 la mitjana francesa aconseguída atenent a l'obser-
vació de 400 localitats era de 25,7 anys (Henry-Houdaille). Les dones 
franceses esposaven quasi 4 anys mes tard que les conquenques. Aquesta 
és la conclusió. 

Semblantment apunten les poques dades consultables sobre 
Anglaterra: 30,7 anys d'edat mitjana al matrimoni de la dona en prime-
res núpcies a Colyton entre el 1700 i el 1719 i 27,2 entre el 1720 i el 1749 
i 26,2 a 12 parróquies angleses a la primera meitat de segle. Altrament, 
les edats de les nobles britániques son mes baixes en casar i es sitúen ais 
volts deis 24 anys entre el 1700 i el 1774 (Wrigley). 

En l'etapa 1740-1790, les edats mitjanes ponderades d'accés al 
primer matrimoni de les dones eren 26,9; 24,8; 25,5; 26,0 i 25,3 anys 
per Alemanya, Bélgica, Escandinávia, Franga i Anglaterra, respectiva-
ment. En relació amb el període anterior a 1740, l'autor conclou que 
en tots els paísos, excepte Anglaterra, l 'edat d'accés es va retardar 
(Flinn, 123). 

Es necessari d'efectuar una mica de balang. Planes, referint-se al 
XVIII i a partir d'unes edats al matrimoni calcades a les de la Conca -25 
o 26 anys pels fadrins i 22 per les donzelles- considera a la demografía 
targarina "normalitzada" i "lógica" després de la precocitat de comporta-
ments inherents al segle XVII -quan els resultats també eren prou 
parells ais nostres-. Conclou que "els targarins han aconseguit finalment 
l'equilibri nupcial" (Planes, 800). I ho diu amatent a les comparacions 
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que efectúa amb d'altres zones i afirma "la dinámica del casament havia 
adoptat unes pautes socialment mes racionáis" (Planes, 801). I ara, 
després, una altra concatenado "la vila tenia bons nivells de població i ja 
no calia avangar el casament amb la follia que s'havia fet al segle XVII 
(...) La Tárrega del set-cents resta perfectament inserida en el model 
demográfic 'mediterrani' i 'ibéric', del qual n'és un exemple arquetípic. 
Tot al contrari del XVII, en qué n'era una manifestado en senüt extrem 
iatípic" (Planes, 801). 

Si aixó és válid per a la capital de l'Urgell, probablement ho será 
per a la Conca, puix que l'evolució de l'edat al matrimoni és extraor-
dináriament parella. La Conca també és, com l'Urgell, una comarca 
d'interior, de "rerapaís", una comarca secanera, una comarca on les con-
dicions higiéniques -recordem el cas de Conesa, a les alteracions segar-
renques- no semblen tot el favorables... Finalment, la població també 
creix al segle XVIII. Ara bé, hom apunta sovint que la Conca, al segle 
XVIII, opta per la vinya, mentre que l'Urgell manté un component agrí
cola eminentment cerealístic. La Conca i l'Urgell son comarques veines 
i móns propers. L'explicació que Planes aporta amb referencia a les 
edats del matrimoni i la seva evolució és, si mes no, coherent. Ara, és una 
coherencia parcial: és cert que al XVII hom pot casar mes aviat que al 
XVIII per tal de poder dur mes filis al món pero al XVIII, malgrat un 
retard d'un parell d'anys en l'edat al matrimoni de la dona, malgrat la 
pérdua del temps necessari per engendrar un fill mes, la població creix 
mes, molt mes que al XVII. Potser, al XVIII, el retard en l'edat al matri
moni obeeix a una estrategia en saber que la mort no ataca tan brutal-
ment ni tan sovint, potser la clau de volta de l'explicació rau en el factor 
mortalitat, potser en ocasions l'análisi estrictament demográfica deixa 
situacions desateses —el factor económic—... 

Alt Gaiá 

Efectuarem ara un repás a les edats al matrimoni en primeres núp-
cies tant per l 'home com per la dona a l'área alto-gaianenca. No és 
sobrer de recordar que només disposem d'informació al respecte per a 6 
localitats i que sobretot és el segle XVII aquell que podem tractar amb 
mes exhaustivitat. Aquest punt és important puix que precisament 
aquesta etapa resta forga desatesa en molts estudis i és interessant de 
comparar els resultats obtinguts amb els de la zona de la Conca estricta. 
Advertim que només ho farem amb la Conca estricta, de cara a obviar 
repeticions tot punt innecessáries. 
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Edat d'accés al matrimoni deis homes 

Per a tot el període on disposem d'informació estem en condi-
cions d'oferir els resultats següents: 

Edat mitjana d'accés al primer matrimoni deis homes. 
Conjimt de 6 llocs de l'Alt Gaiá 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Les Piles 

Pontils 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

segle XVI 

Edatx 

-

-

24,00 

-

-

-

(24,00) 

Casos 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

segle 

Edatx 

28,12 

29,50 

28,28 

25,78 

28,00 

27,57 

27,88 

XVII 

Casos 

8 

18 

36 

27 

30 

33 

152 

segle 

Edatx 

28,41 

28,83 

-

27,44 

27,66 

-

27,84 

XVIII 

Casos 

59 

29 

0 

38 

6 

0 

132 

1801-1815 

Edatx 

27,83 

28,25 

-

-

-

-

28,04 

Casos 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

16 

Tot plegat abastem 301 casos i la gran majoria deis mateixos es 
concentren al segle XVII - 5 0 % - i al XVIII -44%- . La informado dispo-
sable referent al segle XVI és simbólica i molt escassa la deis primers 
quinze anys del segle XIX. 

Entre el segle XVII i el XVIII l'estabilitat de la mitjana d'edat d'ac
cés al matrimoni és la nota dominant i obtenim una osciMació molt mes 
important entre máxim i mínim al XVII -3,72 anys de diferencia entre 
Figuerola-Guimons i Pontils- que al XVIII -encara no un any entre Biu
re i Santa Perpetua-. 

En entrar al XIX sembla apreciable un lleuger retard en l'edat 
d'accés al casament que al XVII es sitúa 2 anys i mig per damunt de la 
mitjana general de la Conca i al XVIII encara no 1 any i mig. 

Edat d'accés al matrimoni de les dones 

En el cas de l'edat d'accés al matrimoni de la dona disposem d'un 
nombre d'observacions que quasi dobla el que teníem per al cas deis 
homes: 548 contra 301. La majoria d'avaluacions corresponen al segle 
XVII -352, el 64%-, seguit del XVIII -152, el 28%-, mentre que tant 
fináis del segle XVI com inicis del XIX abasten uns minsos percentatges 
- 4 % cadascun-. 
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Edat mitjana d'accés al primer matrimoni de les dones. 
Conjunt de 6 llocs de l'Alt Gaiá 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Les Piles 

Pontils 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

segle XVI 

Edatx 

20,00 

-

18,88 

14,50 

16,00 

-

17,35 

Casos 

1 

0 

16 

2 

2 

0 

21 

segle XVII 

Edatx 

21,83 

22,46 

21,02 

21,15 

20,67 

20,27 

21,23 

Casos 

29 

54 

62 

78 

85 

44 

352 

segle XVIII 

Edatx 

22,07 

22,06 

-

22,71 

22,00 

-

22,21 

Casos 

69 

32 

0 

42 

9 

0 

152 

1801-1815 

Edatx 

22,81 

21,29 

-

-

-

-

22,05 

Casos 

16 

7 

0 

0 

0 

0 

23 

Encara que el nombre d'observacions referent al segle XVI i al 
període 1801-1815 és escás, podem detallar un retard constant en l'edat 
al matrimoni de les dones alto-gaianenques que només s'aturaria a inicis 
del segle XIX. 

En les dues etapes on el nombre de mostres sembla suficient 
-segles XVII i XVIII- s'observa un retard de quasi un any exacte, albora 
que els resultats mitjans difereixen en excés 1 any i 3 mesos en el segle 
XVII i en defecte 3 mesos en el segle XVIII respecte a l'evolució observa
ble a la Conca estricta. 

Quant a les osciMacions entre edat mitjana mes tardana i mes pri-
merenca per segles, hom les pot quantificar en 2,19 anys peí Sis-cents 
-del 22,46 de Figuerola-Guimons al 20,27 de Vallespinosa- i tan sois de 9 
mesos - 0 , 7 1 - en els homogenis resultats del segle XVIII -del 22,71 de 
Pontils al 22 exacte de Santa Perpetua-. 

Plataforma Segarrenca 

La zona de la Plataforma Segarrenca els resultats de la qual estem 
en condicions d'oferir compren els llocs de Conesa, Montargull, Passa-
nant, Savellá i Segura. Les observacions es presenten ben repartides 
entre tot el període considerat, encara que son majoritáries les del segle 
XVIII. 
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Edat d'accés al matrimoni deis homes 

Abastem un conjunt de 614 casos, mes de la meitat deis quals -323, 
el 5 3 % - pertoquen al segle XVIII i mes d'una quarta part -179, el 29%-
al segle XVII. Segueixen les observacions correponents al 1801-1815 
-108, el 17%-, mentre que no arriben a r i % les de fináis segle XVI. 
Així: 

Edat mitjana d'accés al primer matrimoni deis homes. 
Conjmit de 5 llocs de la Plataforma Segarrenca 

Parroquia 

Conesa 

Montargull 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

segle XVI 

Edatx 

25,25 

-

-

-

-

25,25 

Casos 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

segle XVII 

Edatx 

27,03 

27,20 

26,84 

23,62 

23,75 

25,69 

Casos 

98 

20 

49 

8 

4 

179 

segle XVIII 

Edatx 

27,17 

-

28,37 

30,21 

30,90 

29,16 

Casos 

146 

0 

87 

69 

21 

323 

1801-1815 

Edatx 

27,70 

-

26,47 

24,24 

33,60 

28,00 

Casos 

44 

0 

34 

25 

5 

108 

A destacar un fort retard de l'edat de Thome al casament a la pri
mera meitat del segle XVIII a causa de l'augment espectacular de Savellá 
i Segura, localitats on l'edat es retarda 7 anys respecte ais resultats -de 
molt minsa mostra- del segle XVII. Mentre sembla que a Savellá la situa
d o torna a termes mes normáis del 1801 al 1815, les escasses dades con
trolables peí cas de Segura no apunten en el mateix senüt. 

Mentre al segle XVII la máxima diferencia entre edats mitjanes 
ateny el valor 3,58 -27,20 de Montargull i 23,62 de Passanant-, al segle 
XVIII assoleix quasi 4 anys -30,90 de Segura i 27,17 de Conesa- per arri
bar, del 1801 al 1815, a una amplitud insospitada: quasi 10 anys de dife
rencia entre Savellá i Segura, dos pobles situats tocar a tocar. 

En comparado amb els resultats obtinguts per a la Conca estricta, 
hem de remarcar la semblanza deis valors de les mitjanes generáis del 
segle XVII -25,69 i 25,34-, el marge de separació del XVIII -29,16 i 
26,80- i ais primers quinze anys del XIX -28 i 25,86-. Les divergéncies 
mes notables operen, dones, a partir del 1700. 
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Edat d'accés al malrimoni de les dones 

Sotmetem a avaluado 892 casos, el 45% deis quals - 3 9 9 - perto-
quen al segle XVIII, el 37% al segle XVII -329- , el 15% a l'etapa 
1801-1815 - 1 3 5 - i tan sois el 3% - 2 9 - a darreries del segle XVI. Així: 

Edat mitjana d'accés al primer matrimoni de la dona. 
Conjunt de 5 llocs de la Plataforma Segarrenca 

Parroquia 

Conesa 

MontarguU 

Passanant 

Savella 

Segura 

Mitjana 

segle XVI 

Edatx 

19,21 

17,80 

-

-

-

18,50 

Casos 

24 

5 

0 

0 

0 

29 

segle XVII 

Edatx 

20,45 

21,42 

21,18 

23,00 

-

21,51 

Casos 

139 

57 

126 

7 

0 

329 

segle XVIII 

Edatx 

22,11 

-

21,91 

23,14 

22,76 

22,48 

Casos 

171 

0 

124 

83 

21 

399 

1801-1815 

Edatx 

24,88 

-

22,86 

21,32 

22,82 

22,97 

Casos 

59 

0 

37 

28 

11 

135 

Hom pot observar un creixement constant en l'edat de la dona al 
moment de casar per primer cop, passant 18 anys i mig a darreries del 
segle XVI -on la mostra conesina no és totalment despreciable- a gaire-
bé 23 a inicis del segle XIX. 

Quant a les máximes osciMacions destaca 1*1,55 anys entre Savella i 
Conesa -23,00 a 20,45, respectivament- Cal dir que el nombre de noces 
treballades de Savella pertoca al darrer decenni del segle XVII i que, per 
tant, no és estrany de trobar aquesta edat al matrimoni mes elevada que 
a Conesa, on el recull és de tot el segle XVII i, així, han d'entrar en joc 
les edat mes primerenques de la primera part del segle. 

AI segle XVIII, l'interval encara és mes retallat: 1,23 anys de dife
rencia entre la mitjana de Savella i la de Passanant. Mentre, a inicis del 
XIX, l'edat al matrimoni de les conesines es retarda considerablement, 
superant en poc mes de 3 anys i mig la de les veines savellenques. 

En comparanza amb els resultats de la Conca estricta, la zona 
segarrenca de la comarca llenga una edat mitjana al matrimoni que al 
segle XVII supera en un any i mig la conquenca, mentre que al segle 
XVIII només la ultrapassa en poc mes de mig any. Ais primers quinze 
anys del segle XIX, els resultats quasi son idéntics: 22,97 i 22,99. 
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Les segones núpcies 

El nombre d'observacions resta molt reduít en tractar els matrimo-
nis on un deis dos cónjuges, o els dos, son vidus. De tota manera, aporta-
rem les dades de totes les poblacions i, en tot cas, será fácil d'observar si 
aqüestes son suficients o no. . 

Conca estricta 

Peí que fa a la Conca estricta aqüestes son les mitjanes: 

Edat d'accés al matrimoni de l'home en segones núpcies. 
Conjunt de 13 llocs de la Conca estricta 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rocafort 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Segle XVII 

Edatx 

41,28 

-

36,81 

-

38,00 

35,16 

Casos 

28 

0 

21 

0 

2 

6 

no avaluat 

-

-

34,25 

30,50 

37,32 

40,50 

36,72 

0 

0 

4 

6 

19 

18 

104 

Segle XVIII 

Edatx 

42,92 

42,73 

41,14 

38,25 

47,50 

38,38 

38,08 

42,20 

36,24 

38,29 

44,22 

41,25 

43,23 

41,11 

Casos 

53 

95 

7 

4 

2 

13 

12 

5 

25 

7 

9 

40 

48 

320 

1801-1815 

Edatx 

44,64 

39,00 

-

-

-

45,50 

46,50 

45,00 

42,06 

35,00 

57,50 

45,33 

41,24 

44,17 

Casos 

11 

54 

0 

0 

0 

6 

4 

1 

17 

3 

2 

24 

17 

139 

Sotmetem a estudi un total de 563 casos, el 57% deis quals perto-
quen al segle XVIII i vora el 25% ais primers quinze anys del XIX. El 
nombre de mostres del XVII és mes reduit. 

La mitjana global d'edat d'accés al segon matrimoni deis homes 
no para de créixer. Es retarda quasi 4 anys i mig en passar del segle XVII 
al XVIII i 3 mes del 1801 al 1815 respecte a la centuria anterior. 
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Tot sembla indicar que al Sis-cents hi havia mes famílies trencades 
precof ment i que el marit havia de cercar continuitat rápida a la nissaga, 
albora que trobar qui alletés els nadons. Ais segles XVIII i inicis del XIX 
aquesta situació podia estar en retrocés. 

Barbera i Vimbodí es fan escápols al retard tan manifest de l'edat 
al segon casament entre una centuria i una altra. 

El retard també es produeix a Tárrega, on l'edat mitjana deis vidus 
en casar és 36,80 anys en el període 1670-1699 i 41,88 en l'etapa 
1700-1769 (Planes, 788-789). 

En el cas de Vilanova, només disposem d'informació relativa al 
segle XVIII: l'edat mitjana deis homes vidus en contraure segones bodes 
era de 39,5 anys (Martínez, 101), inferior en mes d 'un any i mig ais vidus 
conquencs. 

En el cas de les dones: 

Edat d'accés al matrimoni de la dona en segones núpcies. 
Conjunt de 13 llocs de la Conca estricta 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rocafort 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Segle XVII 

Edat X 

33,55 

-

28,58 

-

23,50 

-

Casos 

22 

0 

12 

0 

2 

0 

no avaluat 

-

-

35,00 

31,80 

29,53 

33,88 

30,83 

0 

0 

3 

5 

13 

25 

82 

Segle XVIII 

Edat X 

33,54 

35,24 

37,29 

-

48,50 

40,50 

31,00 

41,63 

31,80 

40,33 

38,08 

36,00 

35,05 

37,41 

Casos 

24 

59 

7 

0 

2 

4 

5 

8 

20 

9 

12 

13 

41 

204 

1801-1815 

Edat X 

37,08 

37,85 

-

-

-

39,75 

38,25 

28,00 

36,93 

-

35,50 

44,30 

41,93 

37,73 

Casos 

13 

39 

0 

0 

0 

4 

4 

1 

15 

0 

2 

20 

14 

112 
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El nombre total d'observacions és de 398, el 51% de les quals per-
toca al segle XVIII, el 28% al 1801-1815 i el 21% restant al segle XVII. 

Observem un notable retard en l'edat al contráete matrimonial en 
segones núpcies en les vídues casades al segle XVIII. En aqueixa centiiria 
ho fan 6 anys i mig mes tard que a l'anterior, fet que limita les possibilitats 
de dur filis al món puix que, com veurem, la mitjana d'edat a la darrera 
maternitat no arriba ais 40 anys tant al segle XVII com al XVIII. Així, 
mentre les vídues esposades al segle XVII encara tenien possibilitats bio-
lógiques de dur filis al món, en les maridades al XVIII el marge de sepa-
ració entre l'edat mitjana de casament i l'edat mitjana a la darrera mater
nitat era mes estret. A inicis del segle XIX no observem cap variació 
important respecte ais resultats de la centuria immediatament anterior. 

De tota manera, indrets com Barbera i Vimbodí, on disposem de 
sufucients observacions, escapen d'aquesta tendencia i mostren unes 
edats mitjanes d'accés al casament en segones núpcies molt semblants al 
segle XVII i al XVIII, tal com succeía en el cas deis homes. 

A Tárrega, al darrer ter? del segle XVII l'edat mitjana en contraure 
segones núpcies les vídues es situava en 28 anys i mig. Altrament, del 
1700 al 1769 superava els 37 anys (Planes, 788-789). El retard en l'edat 
mitjana és superior al de la Conca. 

A Vilanova, les dones casaven en segones núpcies a una mitjana de 
34,8 anys, al segle XVIII, poc mes de dos anys i mig mes joves que les de 
la Conca (Martínez, 101). 

Alt Gaiá 

A la zona del curs alt del riu Gaiá, les informacions referents a 
l'edat mitjana deis homes a l'hora de contraure el segon matrimoni res
ten molt limitades. 

Edat d'accés al matrimoni de l'home en segones núpcies. 
Conjunt de 6 Ilocs de l'Alt Gaiá 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Guim. 

Piles, Les 

Pontils 

segle XVII 

Edatx 

-

37,50 

40,60 

35,16 

Casos 

0 

2 

5 

6 

segle XVIII 

Edatx 

37,00 

46,50 

-

40,83 

Casos 

3 

6 

0 

12 

1801-1815 

Edatx 

46,50 

-

-

-

Casos 

2 

0 

0 

0 
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Parroquia 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

segle XVII 

Edat X 

43,75 

-

39,25 

Casos 

4 

0 

7 

segle XVIII 

Edat X 

42,00 

-

41,58 

Casos 

2 

0 

23 

1801-1815 

Edat X 

-

-

46,50 

Casos 

0 

0 

2 

Una mostra de 32 casos només permet de dibuixar una tendencia 
de comportament que s'expressa en el sentit d'un retard en l'edat al 
segon casament deis bomes al llarg del segle XVIII i de poc mes de 2 
anys respecte al XVII. Només Santa Perpéttia trenca aquesta tónica. 

Oferim els resultáis relatius a les vídues: 

Edat d'accés al matrimoni de la dona en segones núpcies. 
Conjunt de 6 Uocs de l'AIt Gaiá 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Guim. 

Piles, Les 

Pontils 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

segle XVII 

Edat X 

25,50 

31,86 

30,50 

31,33 

30,33 

26,50 

29,34 

Casos 

2 

7 

9 

3 

6 

4 

31 

segle 

Edat X 

40,50 

31,67 

-

35,33 

37,00 

-

36,12 

XVIII 

Casos 

2 

3 

0 

3 

1 

0 

9 

1801-1815 

Edat X 

33,00 

-

-

-

-

-

33,00 

Casos 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

A efectes de pura exbaustivitat, apuntem que a Les Piles i a darre-
ries del segle XVI una vídua casa ais 26 anys. 

El nombre d'avaluacions és lleugerament superior al deis bomes i 
permet de constatar un retard important en l'edat al segon matrimoni 
en les dades del segle XVIII. Hom pot adduir, amb rao, que el nombre 
d'observacions disponibles per aqueixa centuria és molt minso pero, si 
mes no, la marxa vers una edat mes tardana sembla apuntar-se. Segura-
ment, el fet que al segle XVII hi bagues un major nombre de matrimonis 
trencats en pot constituir una explicado: bi havia mes vídues i tornaven 
a casar amb rapidesa per tal de procedir a la reconstitució de les famílies 
i possibilitar la procreació, base del creixement demográfic. D'altra ban-
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da, l'edat d'accés al matrimoni de les vídues és mes primerenca que la 
deis vidus, fet que també es donava a la Conca. 

Plataforma Segarrenca 

En la part segarrenca adscrita a la Conca i on disposem d'informa-
ció sacramental al respecte és possible d'advertir la següent tendencia al 
casament en segones núpcies. 

En el cas deis homes: 

Edat d'accés al matrimoni de l'home en segones núpcies. 
Conjunt de 5 Ilocs de la Plataforma Segarrenca 

Parroquia 

Conesa 

MontarguU 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

segle XVII 

Edat X 

40,18 

42,00 

31,86 

-

-

38,01 

Casos 

11 

3 

7 

0 

0 

21 

segle XVIII 

Edatx 

41,38 

-

38,93 

39,44 

-

39,91 

Casos 

21 

0 

15 

9 

0 

45 

1801-1815 

Edatx 

44,00 

-

38,66 

37,00 

34,00 

38,42 

Casos 

4 

0 

3 

1 

1 

9 

Davant d'exactament 75 mostres, majoritariament concentrades al 
segle XVIII i a la parroquia de Conesa, queda clara l'estabilitat de l'edat 
mitjana al matrimoni en segones núpcies deis homes a l'área estudiada, 
encara que a Conesa el retard sigui progressiu. 

Els vidus segarrencs casaven a una edat que encara els permetia 
d'engendrar filis, semblantment ais de la Conca estricta i l'Alt Gaiá. 

I les vídues: 

Edat d'accés al matrimoni de la dona en segones núpcies. 
Conjunt de 5 Uocs de la Plataforma Segarrenca 

Parroquia 

Conesa 

MontarguU 

segle XVII 

Edatx 

32,50 

32,00 

Casos 

26 

1 

segle XVIII 

Edatx 

32,81 

-

Casos 

16 

0 

1801-1815 

Edatx 

45,33 

-

Casos 

3 

0 
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Parroquia 

Passanant 

Savallá 

Segura 

Mitjana 

segle XVII 

Edatx 

32,07 

-

-

32,19 

Casos 

15 

0 

0 

42 

segle XVIII 

Eda tx 

34,00 

28,00 

27,00 

30,45 

Casos 

7 

2 

2 

27 

1801-1815 

Edatx 

40,00 

-

-

42,67 

Casos 

I 

0 

0 

4 

Un parell d'avaluacions menys en el global que en el cas deis vidus 
i una concentrado de les mateixes en el segle XVII, permeten de marcar 
una edat mitjana d'accés al matrimoni de les vídues en la Plataforma 
segarrenca que, tant al XVII com ais XVIII, encara els permet de mante-
nir l'esperanf a d'aportar descendencia a la unió. 

Les dades del XIX sóm molt escasses, pero apunten vers un retard 
considerable en l'edat al matrimoni de la dona en segones. 

Elements comparatius 

Arribats a aquest punt, s'imposa d'oferir una taula que reculli els 
resultats obtinguts a les tres árees analitzades. Aquesta taula fornirá ele
ments comparatius: 

Edat d'accés de l'home al matrimoni en segones núpcies. 
Mitjanes globals de les tres zones 

Zona 

C E 

A. G 

P. S 

segle XVII 

Edatx 

36,72 

39,25 

38,01 

Casos 

104 

7 

21 

segle XVIII 

Edat X 

41,11 

41,58 

39,91 

Casos 

320 

23 

45 

1801-1815 

Edatx 

44,17 

46,50 

38,42 

Casos 

139 

2 

9 

La tendencia general queda ben dibuixada: els bornes casaven en 
segones a una edat mitjana que osciMava entre encara no 37 i poc mes 
de 39 anys al segle XVII i entre 40 i 41 anys i mig al segle XVIII. A inicis 
del segle XIX els resultats son molt mes dispersos, encara que Pescas 
nombre d'avaluacions retingudes en el cas de l'Alt Gaiá i la Plataforma 
Segarrenca aconsella molta prudencia en els comentaris. 
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Segurament, dones, l'edat d'esposori deis vidus es va anar retar
dan! amb el pas del temps de la mateixa manera que ho feia l'edat en 
primeres núpcies. 

En el cas de les vídues, oferim: 

Edat d'accés al matrimoni de la dona en segones núpcies. 
Mítjana de les tres zonas 

Zona 

C E 

A. G 

P. S 

segle XVII 

Edatx 

30,83 

29,34 

32,19 

Casos 

82 

31 

42 

segle XVIII 

Edatx 

37,41 

36,12 

30,45 

Casos 

204 

9 

27 

1801-1815 

Edatx 

37,73 

33,00 

42,67 

Casos 

112 

3 

4 

Al llarg del segle XVII, les vídues de la zona sotmesa a análisi espo-
saven a una edat mitjana que "baila" entre els vora 29 anys i mig i els 32 i 
escaig. Per terme mig, dones, encara disposaven d'una desena d'anys 
per dur filis al món. 

Al segle XVIII, les edats mitjanes son molt mes altes i van deis quasi 
31 ais quasi 37 anys. El matrimoni en segones núpcies potser havia per-
dut un carácter que al segle XVII podia ser-li intrínsec: la necessitat de 
proveir la represa demográfica. Altrament, al Set-cents, poc període fér
til restava a la vídua. 

Certament, el retard en l'edat d'accés al segon matrimoni en el pas 
del segle XVII al XVIII ha estat consPtat en el cas de Tárrega (Planes, 
796), malgrat que l'autor, en aquest punt concret, n'aporta pocs argu-
ment explicatius. Es un silenci simptomátic, puix que esdevé realment 
difícil de discernir causes que puguin explicar aquest retard a no ser la 
que hem apuntat per al cas de les dones. 

D'altra banda, les comparacions amb els resultats obtinguts a d'al-
tres zones han de ser, forf osament, menys nombroses, car no disposem 
de tanta bibliografía al respecte. A la Península, retenim les mitjanes de 
Cáceres al XVIII: 36,2 anys per ais homes i 33,2 per les dones (Rodríguez 
Cancho, 186). Tant una edat com una altra son forga inferiors a les de la 
Conca estricta. 

En el país veí, Carden estableix una mitjana de 44 anys pels vidus i 
41 per les vídues al Lió del segle XVIII. En aquesta ocasió, ambdues 
mitjanes son superiors a les obtingudes per la Conca. 

Apuntem, finalment, que el nombre de mostres que hem treballat 
és mes alt que l'analitzat en el cas de Tárrega -119 pels vidus i 93 per les 
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vídues, del 1652 al 1769 (Planes, 795)- i de Vilanova i la Geltrú -89 vidus 
i 48 vídues, al segle XVIII (Martínez, 101)-. L'amplitud geográfica de la 
nostra área d'estudi n'és explicació. 

Hem efectuat també el cálcul del temps escolat entre la viduetat i el 
posterior matrimoni en la parroquia de Vilaverd. En el segle XVII, era 
d'encara no 20 mesos en el cas deis vidus i de mes de 38 mesos en el de les 
vídues. Al segle XVIII, l'espai temporal romania inalterable per ais homes 
-19,6 mesos- i havia caigut lleugerament per al cas de les dones -33,1 
mesos- Si fem abstracció deis intervals aberrants -48 mesos i mes-, esta-
blim que els homes encara no trigaven un any en tornar a casar al segle 
XVII -10 mesos i mig- i n'esperaven poc mes d'un al segle XVIII -14,8 
mesos-. En canvi, en les dones s'opera un fenomen invers: remanden mes 
rápid al segle XVIII -17,9 mesos- que al segle XVII -23,3 mesos-. 

Es d'observar com l'home torna a casar sempre mes rápidament 
que la dona, tant en un segle com en un altre. Aquest comportament 
també es dona a Santiago de Compostela durant el segle XVIII (E.Mar
tínez Rodríguez). Segurament que la moral dominant impeMia les 
dones a diferir el casament en major mesura que els homes. Recordem, 
a aquest efecte, la figura de "l'any de plor". A mes, en ocasions aquests 
havien de fer pujar filis menuts tinguts en el matrimoni anterior i neces-
sitaven del concurs d'una nova mare i esposa. 

Matrimonis posteriors 

Grácies a disposar d'informació per a una zona geográfica que 
abasta mes de 20 parróquies, estem en disposició de dir quelcom sobre 
els matrimonis en terceres núpcies i d'apuntar, a tall d'exhaustivitat, 
alguna referencia ais casaments on un deis dos contraents efectuava la 
cerimónia nupcial per quart cop. 

Oferirem les dades que forneix el conjunt de l'área estudiada per 
tal de no dispersar encara mes un nombre d'observacions queja és prou 
exigu. 

En el cas deis homes, sabem l'edat de 42 que esposaren en terceres 
núcpies: 3 al segle XVII, 24 al segle XVIII i 15 ais primers quinze anys del 
segle XVII. Resulten unes mitjanes de 47,67; 49,29 i 42,27 anys. Tal com 
era d'esperar, l'edat mitjana es retarda respecte al matrimoni en segones 
i ho fa en vora 10 anys, excepte del 1801 al 1815. 

Per a les vídues, el nombre de mostres és molt inferior: 17, reparti-
des en 7 al segle XVII, 6 al al segle XVIII i 4 del 1801 al 1815. Els resul-
tats mitjans son d'unes edats de 34,42; 43,36 i 39,25 anys, respectiva-
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ment. Val a dir que les edats no divergeixen tant com les deis homes 
respecte els matrimonis en segones núpcies. 

A riscs de repetir: la migradesa de les mostres no dona peu a gran 
cosa mes que al simple oferiment de les dades. Assenyalem, de passada, 
que L'Espluga i Vimbodí aporten 14 de les 24 observacions relatives a 
l'edat de l 'home en terceres núcpies al segle XVIII. 

Finalment, esmentem que un barberenc casa per quart cop ais 54 
anys en el segle XVIII i que una dona ho va fer a Passanant amb 39 anys 
al segle XVII. 

L'ESTAT MATRIMONIAL ANTERIOR DELS ESPOSOS 

Definir l'estat matrimonial anterior deis esposos és una tasca difi-
cílment assolible sense dur a terme la reconstrucció de famílies. Implica 
la necessitat d'escrutar les actes matrimoniáis i, per tant, un recompte 
anónim no la consent. Tot i aixó, el manual de demografia histórica mes 
a l'ús (Henry)la sitúa fora de l'abast deis cálculs derivats de la recons
trucció familiar de la mateixa manera com ho fa en referir-se a l'edat al 
casament o al quocient de mortalitat infantil. 

En el cas de la Conca de Barbera, hem estudiat el tema de l'estat 
matrimonial anterior a la boda mitjanfant l'elecció d'una mostra de 
parróquies. La classificació ha estat feta atenent a criteris geográfics i a 
partir de la necessitat d'obtenir resultats per a localitats situades en 
indrets diferents de la geografia conquenca. Així, hom presentará els 
resultats de Barbera (Conca centre), Solivella (Serra del Tallat-part 
Est), Vimbodí (Sud-Oest), L'Espluga de Francolí (Sud-centre) i Vila-
verd/La Riba (Sud-Est). L'estat de la qüestió referent a Rocafort (Con
ca Nord) és fácilment consultable en la nostra tesi de Ilicenciatura, 
publicada, i no hi insistirem. Hi afegirem els resultats obtinguts per a 
Conesa (Plataforma Segarrenca) i el nucli de Biure, a l'Alt Gaiá, per tal 
d'obtenir una informado geográficament diversificada sobre el pun t 
que tractem. 

Sigui entes que segons els estudis fins ara realitzats, la situació 
geográfica no guarda, d'entrada, cap relació amb el tema de l'estat 
matrimonial anterior a la boda i que l'elecció de la mostra atenent a 
aquest criteri només respon a l'objectiu de dispersar en l'espai les 
observacions. 

Hi ha dues possibilitats d'estat matrimonial previ a la cerimónia: el 
de fadrinatge o el de viudetat. D'ací en deriven quatre combinacions: 
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casament entre fadrins, boda entre vidiis, enllag entre fadrí i vídua i 
noces entre vídua i solter. 

Es de preveure que la primera possibilitat sigui la mes freqüent, 
pero cal comprovar quina evolució percentual segueix al llarg de diver
sos macro-períodes temporals. Una presencia quantítativa major o 
creixent de matrimonis entre vidus o amb constancia d'un cónjuge vidu 
pot informar d'una major incidencia de les crisis de mortalitat en un 
moment concret de la historia demográfica de la població. 

Cal recordar, abans de comentar a oferir els resultats, que les inde-
terminacions documentáis son molt freqüents, sobretot al llarg del segle 
XVII i depenent, també, de la localitat i, per tant, de la cura anotadora 
del rector de torn. 

Advertim que les dades de Rocafort son referides ais períodes 
1569-1640, 1640-1649,1649-1674 i 1729-1766 en conjunt. Les de Barbera 
serán presentades dividides entre les pertocants al segle XVII i al segle 
XVIII i s'oferirá la perspectiva deis primers quinze anys de la dinovena 
centuria, igual que en el cas de Vilaverd/La Riba i Vimbodí i per a l'Es-
pluga la del 1694 al 1800 i del 1801 al 1815, semblantment a Solivella 
(1685-1815). 

Som plenament conscients de l'hetereogeneítat d'aquestes divi-
sions temporals pero només pretenem de mostrar tendéncies generáis i 
possibles canvis de llarg abast entre els segles XVII i XVIII o bé de curta 
durada en la turmentosa época de 1801-1815. 

Les dades de Rocafort-Vallverd serveixen només a tall d'exemple. 
El quadre general és aquest: 

Estat matrimonial anterior deis esposos. 
Conjunt de 6 Uocs de la Conca estricta 

Parroquia 

Rocafort 

Barbera 

Espluga 

Períodes 

Diversos 

1610-1700 

1701-1800 

1801-1815 

1694-1800 

1801-1815 

(1) 

440 

290 

434 

135 

1135 

346 

% 

81,5 

75,1 

79,5 

81,3 

80,8 

76,0 

(2) 

17 

35 

18 

5 

44 

23 

% 

3,2 

9,1 

3,3 

3,0 

3,1 

5,1 

(3) 

51 

30 

52 

14 

112 

44 

% 

9,4 

7,8 

9,5 

8,4 

8,0 

9,7 

(4) 

32 

31 

42 

12 

114 

42 

% 

5,9 

8,0 

7,7 

7,2 

8,1 

9,2 
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Parroquia 

Solivella 

Vilaverd 

Vimbodí 

Períodes 

1685-1800 

1801-1815 

1586-1700 

1701-1800 

1801-1815 

1631-1700 

1701-1800 

1801-1815 

(1) 

471 

105 

325 

545 

216 

242 

732 

178 

% 

86,4 

72,4 

78,3 

84,0 

82,8 

73,8 

84,3 

82,4 

(2) 

16 

5 

22 

18 

4 

33 

25 

2 

% 

2,9 

3,4 

5,3 

2,8 

1,5 

10,1 

2,9 

0,9 

(3) 

33 

14 

44 

52 

17 

18 

58 

19 

% 

6,1 

9,7 

10,6 

8,0 

6,5 

5,5 

6,7 

8,8 

(4) 

25 

21 

24 

34 

24 

35 

53 

17 

% 

4,6 

14,5 

5,8 

5,2 

9,2 

10,6 

6,1 

7,9 

(1) Fadrí-Donzella. Nombre absolut de noces i percentage sobre total. 
(2) Fadrí-Vídua. ídem. 
(3) Vidu-Donzella. ídem. 
(4) Vidu-Vídua. ídem. 

En les parróquies on disposem d'informació exclusiva del segle 
XVII, observem com els matrimonis entre solters abasten entre un 74% i 
un 78%. Aquests percentatges son sempre inferiors ais obtínguts peí 
segle XVIII: 4 punts en el cas de Barbera, 6 punts en el de Vilaverd/La 
Riba i 10 en el de Vimbodí. Aquesta diferencia permet d'intuir que al 
Uarg del segle XVIII la mort no trencava tantes parelles com al segle 
XVII ni obligava a la celebració de segones núpcies per tal d'auspiciar la 
recuperado demográfica. 

A mes, al segle XVII, tant a Barbera com a Vimbodí, destaca l'alt 
nombre de bodes celebrades entre solters i vídues, mentre que a Vila
verd les noces esdevingudes entre vídua i solter son majoritáries. Per 
tant, a les 3 parróquies on hem extractat la informado referent al segle 
XVII els casaments entre no fadrins no es concentren d'una forma espe-
cialment notable en cadascun deis tres grups restants. 

AI segle XVIII, el nombre de bodes celebrades entre solters asso-
leix una mitjana general -deixant fora el cas rocafortí- del 83%, mentre 
que al segle XVII només era del 75,7%. Així, hi ha un augment de mes 
de 7 punts en el casament entre solters. La normalitat sembla absoluta, 
també en el camp de les noces: una demografía sense sotracs lienta 
munió de noves parelles en plena edat fértil al camp de la procreado. 

El grup de bodes celebrades entre solter i vídua té un pes percen-
tual molt reduít i forga homogeni: va del 2,8% de Vilaverd al 3,3% de 
Barbera, assolint un percentatge mitjá del 3%. 
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El conjunt de casaments entre vidu i soltera supera amplament 
els resultats del grup anterior, aconseguint una mitjana del 7,7%. 
Convé remarcar que, en aquest punt, l'esvoranc obert entre els tants 
per cents per parroquia és ampie: aquest tipus d'enllag només abasta 
un 6,1% deis casos a Solivella i, altrament, n'aconsegueix un 9,5% a 
Barbera. 

Resta, finalment, el cas en que els dos contraents eren vidus. El 
percentatge mitjá és un pél inferior al del grup anterior: 6,3. El mínim 
de Solivella era quasi doblat peí máxim de L'Espluga, localitat on els 
matrimonis entre vidus superaven els de solter-vídua. 

El període 1801-1815 mostra certs canvis significatius. Advertim 
que l 'hem escollit com a etapa que, en la fase 1809-1812, recull una 
importancia creixent de la mortalitat i pensant que, segurament, aques
ta afectaría al desenvolupament de la vida conjugal. Respecte a l'época 
de la Guerra deis Segadors i de Successió l'estudi presenta un avantatge 
documental considerable: les actes de matrimoni no contenen indeter-
minacions respecte l'estat de fadrinatge o no deis nuvis. Es per aixó que 
hem efectuat aquest estudi diferenciant en diverses localitats. 

Els resultats il-lustren una tendencia a la baixa en les bodes entre 
solters. La mitjana percentual cau 4 punts justos i resta establerta en 
79%. Només a Barbera les xifres del 1701-1800 son superiors a les de 
l'etapa 1801-1815. Vilaverd i Vimbodí experimenten una minva de 2 
punts, L'Espluga de 4 i Solivella ateny 14 punts de diferencia. 

El grup de casaments entre solter i vídua presenta un comporta-
ment forga heterogeni: augmenta perceptiblement a L'Espluga i lleuge-
rament a Solivella, mentre cau a la resta de localitats. 

Semblantment, s'esdevé en el grup on és ell el vidu: creixement en 
tres localitats i minva en dues. 

Resulta molt significatiu el comportament del sector on els dos 
cónjuges son vidus: augmenta arreu excepte a Barbera i ho fa de manera 
espectacular a Solivella -10 punts- i perceptible a L'Espluga. 

Un cop efectuat aquest repás per l'evolució del fenomen de l'estat 
matrimonial anterior deis esposos, convé d'efectuar un breu resum de 
resultats. Barbera, Vilaverd i Vimbodí forneixen informado del segle 
XVII. Aleshores, les noces entre solters abastaven un 75% deis enllagos 
-tres quartes parts- i el 25% restant era repartit molt igualitáriament 
entre els 3 grups restants. 

Del 1701 al 1800, a les parróquies anteriors afegeixen les seves 
dades L'Espluga i Solivella. La situació ha variat perceptiblement: un 
83% de bodes entre solters, una pérdua d'importáncia numérica de les 
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bodes entre solter i vídua —encara no el 3 % - i una situació prou equili
brada entre les noces amb vidus -6 ,4%- i entre vidu i donzella -7 ,7%- . 

Les dificultats demográfiques inherents a l'etapa 1801-1815 han de 
guardar relació amb la retallada del percentatge de bodes entre solters 
que cau 4 punts en relació amb el segle XVIII. Aquesta minva es recolli-
da majoritáriament - 3 punts- pels casaments entre vidus- i l'alga és min-
sa en el grup de "vidu-soltera", mentre que el de "solter-vídua" román 
inalterable. 

En definitiva, a la Conca les bodes entre solters van abragar sempre 
entre un 75% i un 83% deis casos per terme mig, entre vidus entre un 
6% i un 9%, entre vidu i soltera entre un 7% i un 8%, mentre que les de 
vídua i solter experimenten un franc retrocés al segle XVIII. 

El percentatge de casaments entre solters era superior al de Tárre-
ga. Allí aquest tipus de noces afectava un 69,2% deis enllagos celebrats 
entre el 1665-1709 i 1720-1739, seguit del grup solter-vídua amb un 
13,2%, el vidu-soltera amb un 11% i el matrimoni entre vidus amb un 
6,6% (Planes, 531). 

A Sant Pere de Riudebitlles, entre el 1675 i el 1799, el percentatge 
de matrimonis entre solters era del 68,5%, mentre que l'esposori on era 
vidu ell abastava un 11% deis casos, seguit deis casoris entre vidus 
-10 ,5%- i un 10% de matrimonis entre solter i vídua. Molt mes equilibri 
que a la Conca (Torrents). 

A Bellreguard -País Valencia-, entre el 1624 i el 1699, i sobre una 
mostra de 192 matrimonis, un 71,8% tenia lloc entre fadrins, un 11,4% 
entre vidu i soltera, un 9,4% entre vidus i un 7,2% entre solter i vídua. 
Hi havia, dones, un 28% de proporció de segones núpcies, mentre que 
del 1748 al 1799 aquesta havia caigut al 18,3%. L'autor en fa derivar una 
elevada taxa de mortalitat adulta (Casanova, 257-259). 

A Vilallonga -País Valencia-, a la segona meitat del segle XVII en 
un 22% deis matrimonis un deis dos contraents era vidu. El percentatge 
davalía a 13,65% a la primera meitat del segle XVIII i experimenta una 
lleugera alga -14,47%- a la segona part del Set-Cents (Ferrer, 376). 

A Benimaclet -Horta valenciana-, del 1710 al 1780, i sobre 222 
casos, un 78,83% deis enllagos eren operats entre solters, un 2,25% per-
tocaven a vidus i un 18,91% corresponien a matrimonis mixtes (Pérez 
García, 405). 

A La Vila Joiosa, també al País Valencia, i al Uarg del segle XVIII, 
per una mostra de 3.287 noces, hom detalla un 81,7% de cerimónies 
efectuades entre fadrins, un 10,2% entre vidu i donzella, un 5,8% entre 
vidus i un 2,3% entre solter i vídua (Rogles, 359). 
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A Ondara, al mateix país, un de cada sis matrimonis era en segones 
núpcies (Miralles, 351). 

A Crulai -Normandia-, hom estableix un 71% de matrimonis 
entre solters, un 15,5% de bodes entre vidu i soltera, un 6,9% entre sol
ter i vídua i un 3,9 entre vidus (Gautier-Henry, 92). 

A Verneuil-Vernouillet -ent re el Vexin i el país de Chartres-, del 
1740 al 1820, un 80% deis enlla^ios foren celebrats entre solters, un 8% 
entre vidus, un 7% entre vidu i soltera i un 5% entre solter i vídua 
(Lenglet). 

A Mussey -valí del Marne-, entre el 1681 i el 1790: un 67,8% de 
noces entre fadrins, un 17,6% entre vidu i donzella, un 8,8% entre solter 
i vídua i un 5,5% entre vidus. A la parroquia veina de Blecourt, durant el 
mateix període: 75,6% entre solters, 15,6% entre vidu i soltera i repeti-
ció de percentatge -4 ,4%- ais dos grups restants (Arbellot). 

El comportament de la parroquia segarrenca de Conesa -la mes 
important de la Plataforma-, desdiu un pél del conquenc sobretot en 
alió que fa referencia ais resultats del 1801-1815. 

Del 1598 al 1700, a Conesa, els esposoris entre solters van repre
sentar un 73,7% del total. Els seguien en importancia percentual els 
matrimonis entre vidus -10,7%-, mentre que les xifres de noces entre 
solter i vídua - 8 % - i vidu i soltera - 7 , 6 % - eren molt igualades. 

Al llarg del segle XVIII els canvis foren apreciables. El nombre de 
bodes entre fadrins i donzelles arriba al 81,6% i el grup "vidu-soltera" 
assolí el 7,7%, seguit del 5,9% de casaments entre vidus i un 4,8 de solter 
i vídua. 

Del 1801 al 1815, i al contrari de la Conca, els enllafos entre solters 
encara van ser superiors ais del segle XVIIl i abastaren un 83,6% del 
total de cerimónies. Els esposoris entre vidu i soltera continuaven en 
segona posició -8 ,2%-, mes distanciats que el 1701-1800 de les bodes 
entre vidus -6 ,8%- . Els casoris on era ell solter i ella vídua eren pura-
ment testimoniáis -1 ,4%-. 

Si entrem en detall en l'análisi de les dades, observarem com els 
resultats comparatius amb la Conca estricta relatius al segle XVII son molt 
semblants: el grup de "vidu-vídua" recull el 2% de diferencia que s'obté al 
de "fadrí-donzella". Parellament s'esdevé del 1701 al 1800 i només l'etapa 
1801-1815 ofereix un comportament lleugerament diferenciat. 

El conjunt de parróquies alto-gaianenques només consent d'efec-
tuar un estudi de llarga tendencia ais llocs de Figiierola-Guimons i Biu-
re. Várem escoUir el segon de cara a poder treballar amb un nombre de 
mostres mínimament suficient. 
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Fins al 1700, un 77,3% deis matrimonis biurencs havien estat con-
trets entre solters, un 6,8% era d'enllafos entre solter i vídua, un 4,5% 
entre vídua i solter i un 3,4% entre vidus. 

Al llarg del segle XVIII, la situació varia seguint la mateixa tenden
cia que a la Conca. Els casaments entre solters representaren un 82,6% 
del total, els esposoris entre vidus i entre vidu i soltera abracaren un 
6,8% deis casos cadascun i el grup que aconseguia el segon lloc al segle 
XVII -"solter-vídua"- va passar a ocupar el darrer rengle -3 ,8%-. 

Sense necessitat de donar percentatges atenent a que la mostra 
només és de 34 casos, recordem que del 1801 al 1815 29 son de bodes 
entre solters, 2 enlla^os entre vidus, 2 mes a vidu-soltera i el restant de 
solter-vídua. 

Apuntem que a Les Piles i a Santa Perpetua, on només disposem 
de les noces del segle XVII, els resultats arrodonits son, per terme mig: 
76% de bodes entre solters, 11% entre vidu i donzella, 8% entre solter i 
vídua i 5% entre vidus. 

Resta ciar que a les localitats de la Conca que hem estudiat en 
aquest apartat, el pes deis matrimonis entre solters era impressionant, i a 
la llum de la bibliografía comparativa, ho era tant al segle XVII com al 
segle XVIII. Com hem observat, al llarg del segle XVIII aquest domini es 
refermá i tan sois ais primers anys del segle XIX una fase crítica retalla 
les bodes entre fadrins. Segurament s'havia esdevingut igual durant la 
Guerra deis Segadors i la de Successió. 

També cal notar que al llarg del període analitzat, les noces entre 
solter i vídua son en franca reculada percentual a favor de les noces 
entre vidu i soltera. Potser una major mortalitat femenina en determina-
des capes de població -a causa deis parts difícils, per exemple- i potser 
una major pressió moral sobre les vídues per tal que no contraguessin 
segones núpcies en poden ser una explicado. 

LA RESIDENCIA ANTERIOR DELS ESPOSOS 

Francament, considerem de molt mes relleu i, fins i tot, trascenden
cia aquest punt de l'estudi que l'anterior. No baldament, l'análisi acurada 
de les actes de matrimoni permet d'atansar-se al coneixement d'im feno-
men que és clau en la demografía d'Antic Régim: els corrents migratoris. 

A mes, cal considerar que fins fa poc existia la tendencia a assumir 
que la població europea de l'Edat Moderna va romandre relativament 
estática i que les pressions i tradicions existents en una societat predomi-
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nantment pagesa lligaven la població a la térra. Actualment, no sembla 
que aquesta créenla pugui defensar-se a ultranga. Els estudis duts a ter-
me a parür deis Ilibres d'esposoris proporcionen informació sobre el 
lloc de procedencia deis esposos i han comengat a ser usats per tal de 
concretar el fenomen migratori (Flinn, 98-99). 

Les partides de noces contenen una informació preciosa: el lloc de 
naturalitat o de residencia deis nuvis. Ara bé, i apressem-se a dir-ho, 
aqüestes anotacions son escasses i irregulars en les primeres époques de 
registre -sobretot durant la primera meitat del segle XVII-i només a 
mesura que el registre avanga la informació millora en esdevenir mes 
constant i mes precisa. 

Hi estem d'acord: "un casament té darrera una serie de circums-
táncies que no té una defunció o una concepció: uns contactes humans, 
unes coneixences individuáis a l'interior d'una dinámica de grup, unes 
derivacions territorials i económiques, uns comportaments deis indivi-
dus, unes modes de les coMectivitats, unes situacions migratóries i labo
ráis" (Planes, 361). Haurem de convenir, pero, que un estudi estricta-
ment demográfic com el nostre tan sois pot aportar claror sobre alguns 
d'aquests punts. Precisament, un deis darrers apuntats, el de "les situa
cions migratóries". Els altres aspectes, amb la doctimentació treballada 
son, senzillament, inabastables. Serveixi, pero, l'esment que n'hem fet 
per recordar la importancia del registre matrimonial i els diversos estu
dis que possibilita. 

Aquesta part del treball será duta a terme mitjangant el sistema de 
mostres: hem escollit una serie de parróquies i, per tant, n 'hem deixat 
unes altres al marge. Els resultats obtinguts per a Rocafort de Queralt, a 
l'extrem nord de la Conca estricta, van ser donats a conéixer al seu 
moment (Gual: 1988, 63-73). Aquí només els esmentarem de passada. A 
mes d'aquesta localitat establirem el corrent immigratori rebut via noces 
per Barbera -Conca centre-, Solivella -Serra del Tallat-, Vilaverd-La 
Riba -Conca sud-est-, Vilanova de Prades —Conca sud-oest/Muntanyes 
de Prades- i L'Espluga de Francolí. Aixó peí que fa a la Conca estricta. 
Conesa -Plataforma Segarrenca- i Pontils -Alt Gaiá- han estat les locali-
tats escollides de les dues sub-zones que sotmetem a estudi. 

Cal considerar que la capital -Montblanc- no ha conservat el regis
tre matrimonial. Hom ha dut a terme un estudi (Grau: 1990) de la immi-
gració a Montblanc a partir de les actes de baptisme del període 
1773-1793, etapa en la qual els capellans de Santa María anotaren el lloc 
d'origen deis pares deis infants batejats i també grácies al buidat deis 
manuals notaríais de l'época. 
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El recurs a aquesta font documental ha permés d'establir un 
40,1% de pares conquencs no montblanquins en els registres baptis-
mals. Hi ha un predomini de les dones i Fautor destaca l'escassa vin
culado montblanquina amb la zona d'influéncia de L'Espluga de 
Francolí. 

La segona comarca en nodrir d'efectius humans la capital con-
quenca era l'Alt Camp, amb un 17,5% d'aportacions, centrades, sobre-
tot, en les zones mes properes a Montblanc -Alcover, Valls, Cabra i 
Figuerola- Seguien l'Urgell, el Baix Camp, les Garrigues, l'Anoia i el 
Tarragonés, tot i que el quadre resum que l'autor aporta no detalla els 
percentatges ni la procedencia exacta de les diverses localitzacions - n o 
sabem quines deriven del registre matrimonial i quines deis manuals 
notaríais-. També hi trobem a mancar les referéncies a la Segarra en el 
quadre de recuU general (Grau: 1990,72-75). Aquests fets no invaliden 
ni molt menys un estudi que ha esmergat generosament el temps en 
unes fonts documentáis que no semblen idónies i que dificulten, certa-
ment, l'establiment d'una quantificació precisa. Tot plegat, haurem de 
recordar el 40% de procedencia conquenca, el 25,5% de camptarrago-
nina, un 16% de molt diversa i un 19% repartida entre Urgell, Garrigues 
i Anoia. 

Afortunadament, nosaltres hem pogut assajar l'estudi a partir deis 
Ilibres de matrimonis. Aquests pero, tot i constituir una eina molt valuo-
sa de cara a conéixer el fenomen de la immigració, presenten una serie 
de limitacions. En primer terme, el lloc de residencia o naturalitat del 
nuvi no és anotat fins ben entrat el segle XVIII - a partir de la segona 
meitat, sobretot- Abans d'aquesta data cal deduir l'indret on el nuvi fa 
habitado o on ha nascut de la informado que el rector aporta correspo-
nent ais seus ascendents. No sembla, d'entrada, que les prevencions 
hagin de ser extremades davant aquest fet: si el que casa és un fadrí o 
una donzella - i aixó passa en 8 de cada 10 casos- el mes segur és que fins 
llavors hagi conviscut amb els seus pares. Ara bé, en el cas deis vidus aixó 
no és tan segur, puix que els canvis de residencia poden ser mes fre-
qüents. Hi ha el cas on la partida de matrimoni manté un hermetisme 
absolut al respecte. Caben, si mes no, un parell de possibilitats: l'absolut 
desconeixement per part del rector del lloc de procedencia deis cónju-
ges o, altrament, el cas contrari, és a dir, la coneixenf a integra deis par-
roquians fins al punt que el capellá no cregui necessari de fer-ne constar 
el lloc de naixement. 

La reconstrucció de famílies esclareix molts d'aquests punts fos
cos. Es per aixó que pensem que aquest estudi ha de ser inclós en 
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l'apartat dedicat a la reconstrucció familiar i que només quan aquesta 
ha estat duta a terme val la pena d'assajar-lo. Altrament, la inconcreció 
del registre pot portar molts mals de caps. N'esmentarem, només, uns 
darrers. Primer: el de les vídues. A voltes, la partida informa tant de la 
naturalitat del marit difunt com deis pares de la vídua. Cal procedir 
amb cura per no cometre errors derivats de confondre uns i altres 
aspectes. 

Segon: el cas deis no catalans. Un francés, un "stranger" casat a 
qualsevulla de les parróquies de la Conca, difícilment haurá vingut 
expressament d'allí per fer-ho. Probablement, portará uns anys de resi
dencia a la parroquia o, si mes no, al país. En determinades ocasions el 
registre matrimonial denota aquesta darrera circumstáncia. Semblant-
ment pot succeir en el cas deis soldats. 

Tots aquests factors han de ser apuntats pero només limiten par-
cialment els resultats. Encara hi ha un altre punt a ressaltar i que té una 
importancia no menystenible: les segones núpcies. Potser caldria no 
comptar les segones núpcies de cónjuges forans de cara a no dur a ter
me acumulacions de poblacions de procedencia. Per exemple, si un 
home de Blancafort casa dos cops a Solivella, cal comptar només un deis 
dos matrimonis o els dos? Cal concedir dues aportacions blancafortines 
a les noces solivellenques o només una?. 

Hem optat per no destriar entre primeres i segones núpcies de 
cónjuges forans. Si el blancafortí de l'exemple casa per segon cop a Soli
vella res l'ha obligat a fer-ho. Podia haver tornat a casar en un altra par
roquia, pero seguirá essent sempre blancafortí de naturalitat i, per tant, 
el poblé que l'ha vist néixer haurá estat present dos cops -encara que a 
través d'una mateixa persona- en les bodes de l'altre. 

Aixó introdueix en un tema que no hem vist plantejat en els estu-
dis efectuats sobre aquesta temática. Pensem que mes que parlar de resi
dencia caldria fer-ho de lloc d'origen. Per aquest motiu hem catalogat 
com a bodes entre forans aquelles on cap deis dos cónjuges era nat a la 
parroquia enquestada, malgrat que algún, o els dos, hi visquessin. L'elec-
ció és discutible pero obeeix al desig suara expressat i pot solucionar for-
ga problemes. Per exemple, els derivats del fet que consti només el lloc 
de naturalitat deis pares i no del nuvi en munió de partides: apuntávem 
que si el noi és solter en casar haurá nascut amb tota probabilitat allá on 
consta que "son" els pares -si aquests no han canviat de residencia, fet 
que pot acabar d'embolicar la troca definitivament-. 

Ben mirat, el tema presenta una complexitat metodológica extra
ordinaria i hi ha diversos sistemes de treball defensables i argumenta-

67 



bles. Retenim, pero, que en el nostre estudi hem considerat les segones 
núpcies i que opinem que seria mes oportú d'escriure al voltant de l'ori-
gen deis esposos que no pas de la seva residencia anterior a la boda. Vul-
guem que no, pero, el tema resta a Taire. 

Finalment, i en els casos de Solivella i de L'Espluga, ens hem 
endinsat en profunditat en l'estudi d'aquesta problemática. Hom repe-
teix que les actes de matrimoni informen de la immigració pero cal 
mirar d'establir si aquesta era definitiva o no. Altrament dit, convé de 
determinar si la parella amb nuvi o núvia forana arrelava al poblé o tan 
sois hi casava. La reconstitució familiar en constitueix una pedra de toe 
clau i fonamental. 

Sabut el costum de casar al poblé de la noia, és necessari d'obser-
var si la nova parella fa batejar filis al poblé. Com que en determinades 
ocasions hem pogut detallar casos de recent casats que només bategen 
un fill i després en perdem la tra^a, hem considerat que a partir de 
dos baptismes hom pot creure en la predisposició de la parella a arre-
lar al poblé. Una altra cosa és que els esdeveniments demográfics ho 
permetin. 

Aquesta análisi metodológica permet de destriar qualitativament 
en el si de les onades immigratóries rebudes via noces. Hi ha la gent de 
fora que casa a la parroquia i se'n va, la gent de fora que es casa i s'hi 
queda i -fenomen molt difícilment avaluable- la gent de fora que s'hi 
casen, s'hi queden i no hi teñen filis en resultar eixorc algún o els dos 
cónjuges. Com podrem comprovar, val molt la pena de dur a terme 
aquest tipus d'estudi. Ara bé, resulta extraordináriament lent i entretín-
gut. D'ací que només ens haguem decidit a abordar-lo per a dues parró-
quies i durant el segle XVIII. Si al segle XVII els immigrants arrelats a la 
població després del matrimoni van ser molts o pocs interessa escassa-
ment de cara a dibuixar la tendencia demográfica secular, car sabem 
que la població román estagnada al llarg de la centuria. Ara bé, al segle 
XVIII el creixement és espectacular i potser la rebuda de sang nova fora
na en pot resultar una explicado. 

Procedim, pero, per parts. Detallem, en primer lloc, els resultats 
d'establir el lloc d'origen deis nuvis i núvies de fora vila a Solivella, Bar
bera, Vilaverd-La Riba i Vilanova de Prades. El cas de L'Espluga será trac-
tat en l'estudi posterior d'arrelament a la població. 
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Solivella (Serra del Tallat) 

1685-1750 

Solivella-Solivella: 59% 
Fora-Solivella: 24% 
Solivella-Fora: 15% 
Fora-Fora: 2% 

Marits: Conca de Barbera 32 Mullers: Conca de Barbera 17 
Alt Camp 9 Alt Camp 4 
Urgell 5 Urgell 7 
La Segarra 2 La Segarra 2 
Tarragonés 2 Tarragonés 1 
Anoia 1 Baix Camp 3 
Segriá 1 Anoia 1 

Bages 1 
No catalans 4 

Total 56 Total 36 

Entre els anys 1685 i 1750 vora 6 de cada 10 matrimonis celebrats a 
la parroquial de Santa María de Solivella tenien nuvis naturals de la par
roquia, mentre que el nombre de marits forans era, com sol passar, neta-
ment superior al de núvies foranes i el percentatge de nuvis que no sem
blen guardar cap relació amb el poblé era mínim. El costum de casar al 
poblé de la núvia explica la major procedencia de xicots de fora vila que 
de noies, pero potser també cal concedir un marge d'actuació a les pos-
sibilitats que Solivella oferia com a mercat de treball o com a válvula de 
sortída d'altres zones mes poblades. 

Si comentem els resultats per comarques i amatents ais marits 
d'origen cátala, ens adonem que la Conca forneix el 61,5% de les apor-
tacions totals i que el veí nucli de Blancafort aconsegueix un percenta
tge molt semblant a l'anterior dins de la Conca: vora 6 de cada 10 nuvis 
de fora vila nats a la Conca i esposats a Solivella entre el 1685 i el 1750 
havien vist la primera llum a Blancafort. Segueix l'aportació sorprenent 
de Vallespinosa -el petit poblet de la zona alto-gaianenca cedeix 4 nuvis 
a Solivella- i les cessions equilibrades en 3 casos de Rocafort i de Sarral. 
La Guardia, Ollers i Pira, amb un cas, cadascú, acaben de definir el pol 
d'atracció del mercat matrimonial solivellenc, on la gent de la Conca 
Centre (Barbera) i de tot el sector sud hi és significativament absent. 
Tampoc és detectable cap presencia de nuvis originaris de les dorsals de 
la serra del Tallat -com ara Forés- o de la Plataforma Segarrenca. 
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A molta distancia -9 aportacions, 17% deis casos- segueixen els 
marits nats a l'Alt Camp. No deixa de ser un fet comentable, car sembla 
que Solivella havia de ser una població mes atractiva per a urgellencs i 
garriguencs i, sobretot, per ais primers. Poca cosa resta a dir tenint en 
compte que Valls s'emporta una tercera part deis casos i que només 
Querol i Vilabella repeteixen. Advertim que la població de Querol és 
alto-gaianenca malgrat estar immersa en l'Alt Camp. 

La presencia de la resta de comarques era purament simbólica. 
Només destacar els 5 urgellencs -1 de Rocallaura i 1 altre de Montblan-
quet- a l'altre cantó mateix de la Serra del Tallat, i de 3 procedents de 
Vilagrassa -vora Tárrega-. 

La Segarra - la capital i Guspí- i el Tarragonés -e l Morell i la Tor-
redembarra- acabaven de fornir la nómina de catalans no solivellencs 
casats al poblé entre el 1685 i el 1750, amb l'ajut d 'un anoienc i un 
Ueidatá. 

Apuntem que els 4 esposos no catalans procedien del Rosselló, de 
Galicia -La Coruña-, de Castella -Colmenar de Oreja- i del país d'Artés 
- u n noble casat amb una filia deis senyors del poblé-. 

Un 47% de les dones foranes esposades a Solivella al llarg de la pri
mera meitat del segle XVllI havien nascut en altres indrets de la Conca, 
en 10 poblacions diferents: 3 a Pira i a Rocafort, 2 a Forés, La Guardia 
deis Prats i Sarral i 1 a Barbera, Blancafort, Guimons, Santa Perpetua de 
Gaiá i Validara. Convé de ressenyar un seguit de fets: 10 pobles de la 
Conca aportant núvies ais casaments solivellencs quan només compta-
ven 7 llocs en el cas deis homes, una dispersió molt acusada quant a les 
aportacions numériques de les diverses entrades en avaluado i una gran 
diferencia de comportament en la veína població de Blancafort -h i acu-
diren a casar 19 homes i només 1 dona-

L'Urgell controla vora un 20% de les núvies casades a Solivella. De 
les 7, 4 eren de Rocallaura, 2 de Lloren? de Vallbona i 1 de Vallbona de 
les Monges. L'immediat Urgell, dones, fornia la major part d'aporta-
cions ais casoris solivellecs i superava, diferentment que en el cas deis 
homes, l'Alt Camp - 4 núvies: 2 de Querol, 1 d'Alió i de Valls-. 

La Segarra —1 de Guspí i 1 de Robinat- i el Tarragonés -1 de la 
capital-, també hi eren representades, acompanyades de 3 noies del 
Baix Camp -2 de Les Borges i 1 de Prades-, 1 anoienca —Copons- i 1 
bagenca -Saló-. 

Tot plegat, tant nuvis com núvies procedien de 7 comarques dife
rents, per bé que exceptuant la Conca, l'Alt Camp i l'Urgell la presencia 
de marits i mullers d'altres zones era anecdótica. 
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Cal veure si la situació canviá a la segona meitat de segle XVIII, 
l'época daurada del poblament solivellenc. 

1751-1800 

Solivella-Solivella 62% 
Fora-Solivella 26% 
Solivella-Fora 9% 
Fora-Fora 2% 

Mariis: Conca de Barbera 27 
AltCamp 17 
Urgell 14 
Garrigues 5 
Segarra 4 
Anoia 3 
Tarragonés 2 
Barcelonés 2 
Pallars Sobirá 2 
Baix Camp 
Priorat 
Osona 
Baix Ebre 
Noguera , 
Solsonés 

Mullers: Conca de Barbera 9 
Alt Camp 8 
Urgell 4 
Garrigues 1 
Segarra 1 

Tarragonés 3 
Barcelonés 1 

Baix Camp 1 
La Selva 1 

Total. 82 Total. ,29 

En primer lloc, hi ha algunes diferencies percentuals respecte al 
quadre relatiu a la primera meitat del segle XVIII i ais darrers quinze 
anys del segle XVII que mereixen ser comentades. N'és una un augment 
del 3% en els casaments entre parroquians i d'un 2% de les noces amb 
marit de fora vila. Aixó va en detriment de la presencia de dones foranes 
en les noces de la vila, la qual passa del 15% al 9%. Els matrimonis entre 
forans assoleixen identic valor percentual que en l'etapa anteriorment 
enquestada. 

Si considerem la procedencia deis marits de fora vila que contrac-
taren matrimoni a Solivella durant la segona meitat del segle XVIII, ens 
adonem que la dispersió quant a les procedéncies és molt mes gran que 
a la primera meitat de la centuria. Hi ha 15 comarques representades, 
mes del doble que a la primera meitat del segle. 

La Conca segueix al primer lloc de la relació, pero ha perdut pes 
percentual: només eren conquencs el 33% deis marits forans davant el 
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6 1 % de la primera meitat de segle. El nucli blancafortí continua 
encapfalant la nómina deis llocs d'origen pero el seu domini és molt 
mes atenuat que en l'etapa anterior. Entra en escena amb for^a el 
poblet de Belltall, distant uns 8 km. de Solivella i plenament abocat a 
rUrgell . Barbera, Montblanc i Rocafort superen o igualen el parell 
d'aportacions, arrodonides per La Guardia, Forés, Montbrió i Pira i el 
lloc alto-gaianenc d'Aguiló. Hi ha abséncies significatives: cap sarra-
lenc casa a Solivella a la segona meitat del segle XVIII i la Conca 
sud-est (Vilaverd) i sud-oest (l'eix L'Espluga-Vimbodí i Vallclara-Vila-
nova de Prades) persisteix en la seva manca de comunicació per via de 
les bodes amb Solivella. 

L'Alt Camp continua en segon lloc de la nómina de comarques de 
procedencia, abastant vora un 21% deis casos. Son majoria els nuvis arri-
bats de La Riba —la sufragánia vilavertana coneix en aquella etapa un 
gran desenvolupament de la industria paperera- i de Valls, amb 4 apor-
tacions cadascun. Segueix Figuerola amb 3, Querol i Rourell amb 2 i 
Cabra i Montagut amb 1. Només Valls i Querol repeteixen en relació 
amb la primera meitat de la centuria. 

De rUrgell provenien un 17% deis marits de fora vila esposáis a 
Solivella. Els nuclis de Vallbona de les Monges - 4 entrades- i Montblan-
quet - 2 - son els únics que n'aconsegueixen mes d'una. Hi ha una cons
tancia de nuvis de l'Urgell mes proper a la Conca -Guimerá, Nalec, els 
Omells de na Gaia, Maldá i Sant Martí de Maldá- i també del mes allu-
nyat -Verdú, Tárrega i Anglesola-. 

Per tant, un 71% del 27% de marits forans casats a Solivella a la 
segona meitat del segle XVIII era de la Conca, l'Alt Camp i l'Urgell. 
Continuaven tota una ampia mostra de comarques, com és comprovable 
en la relació anterior. La gent de les Garrigues venia de la Pobla de Cér-
voles -2 observacions-, L'Espluga Calba, els Omellons i Vinaixa. Tant els 
Omellons com L'Espluga Calba teñen característiques geográfiques 
urgellenques. 

La Segarra cedia dos individus procedents de Granyena, també ais 
confins urgellencs de la comarca i de Cervera i Tora de Riubregós. No 
cal fer interminables la relació de nuvis arribáis d'altres punís, alguns 
ben distants, de la geografía catalana: l'osonenc era nal a Sant Julia de 
Cabrera, el de la Noguera a La Sentiu de Sió, els pallaresos a Peramea i 
Ribera de Cardos, el solsonenc a Lladurs... 

L'elenc comarcal s'ha vist notablement ampliat. Tal volta, a la sego
na meitat del XVIII les comunicacions terrestres eren mes fácils i aquest 
fet possibilitava un major eixamplament geográfic deis contactes 
humans. 
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En el cas de les dones el nombre d'observacions resta molt reta-
llat. El predomini conquenc román inalterat. La comarca aporta una 
tercera part de les núvies foranes de Solivella. Ultra el domini de Blan-
cafort - 3 casos-, cap de les altres 6 localitats -Barbera, Conesa, La 
Guardia deis Prats, Ollers, Prenafeta i Sarral- pertany al sector sud de 
la Conca. 

De l'Alt Camp gairebé arribaren a l'altar solivellenc tantes dones 
com de la Conca. Eren 3 les vallenques i la resta procedía de Montagut i 
Querol -dos nuclis de tradicional relació amb Solivella- i El Pía, Rourell 
i Vila-rodona. 

L'Urgell baix proporcionava 4 núvies: 2 de Montblanquet, 1 de 
Maldá i 1 de Vallbona. Seguía el Tarragonés, amb 2 mosses del Morell i 1 
de Constantí i mostres úniques de dones de L'Albi -Garrigues-, Guisso-
na -La Segarra-, Barcelona, Reus -Baix Camp- i Santa Coloma de Far-
ners -La Selva-. 

Breu: la Conca, l'Alt Camp i l'Urgell abastaven un 80,9% de les 
aportacions foranes conjuntes a la primera etapa estudiada. En la sego-
na fase el percentatge ha minvat al 1\,\1%. Hi ha una major dispersió 
geográfica en el lloc de procedencia deis cónjuges forans. Amb tot, els 
solivellencs del segle XVIII casaven preferentment amb convilatans 
-vora 6 de cada 10 enllagos- i la resta triaven nuvis o núvies de la Conca 
mes propera -Blancafort-, de l'Alt Camp -Valls, Querol, Montagut...- i 
de l'Urgell proper -Montblanquet, Vallbona...-. La proximitat geográfi
ca s'endevina un factor explicatiu clau, pero no impedeix de constatar la 
manca de relleu en les aportacions de llocs propers i ben poblats -com 
ara Sarral-. 

D'altra banda, pot resultar iMustratiu el cálcul de les taxes d'exo-
gámia i endogámia, les quals ajuden a comprendre el grau d'autarquia 
del mercat matrimonial d'Antic Régim. La taxa d'exogámia, óbviament, 
recull la presencia forastera ais matrimonis i s'obté dividint el total de 
cónjuges forans casats en una determinada localitat entre el global de 
nuvis esposats, tant forans com no. S'ofereix en forma de percentatge 
(Martínez, 1987). Nosaltres hem fet abstracció deis enllagos entre foras-
ters, atenent a la migrada presencia deis mateixos. 

En el cas de Solivella, entre el 1685 i el 1750, resulta una taxa 
d'exogámia del 19,6%, restant for^a equilibrada entre la masculina 
- 1 I , 9 % - i la femenina -7 ,7%- . Del 1751 al 1800, la taxa d'exogámia 
general recula lleugerament fins marcar el valor 17,8% i s'amplia la dife
rencia entre la taxa masculina - 1 3 , 1 % - i la femenina -4 ,7%- . No deixa 
de ser curiosa l'ampla constancia de les dones en els matrimonis cele-
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brats a la primera meitat del segle XVIII, mentre que a la segona el per
sonal immigrat via noces és dominantment masculí. 

A la segona part del Set-cents els resultáis es normalitzen, car sem-
pre és mes notable la mobilitat de la població masculina que la femeni
na. Apuntem, a tall d'element comparatiu, que en dates molt semblants 
a les de Solivella —1674 a 1799-, hom obté per Sitges una taxa general 
d'exogámia del 14%, un 10,4% de la qual compet a la masculina (Mar
tínez, 1984). 

Esguardem tot seguit els resultats obtinguts per a la parroquia que 
dona nom a la comarca i que és situada al bell mig d'aquesta. 

Barbera (Conca centre) 

1610-1700 

Barbera-Barbera 52% 
Fora-Barberá 36% 
Barberá-Fora 9% 
Fora-Fora 3% 17 indeterminats 

Mariis: Conca de Barbera 57 Mullers: Conca de Barbera 15 
AltCamp 41 
Anoia 7 
Tarragonés 4 
Segarra 4 
Urgell 3 
AltPenedés 3 
Baix Penedés 2 
La Selva 2 
Garrigues 1 
Terra Alta 1 
AllEmpordá 1 

No calalans 7 

AllCamp 8 
Segarra 3 
Anoia 2 
Tarragonés 2 
AltPenedés 1 

Baix Penedés 1 
Garrigues 1 
Barcelonés 1 

No ideniificat., 
No calalans 

Toial 133 Total. ,36 

Del 1610 al 1700 varen ser celebráis a Barbera 386 mairimonis. En 
17 ocasions ignorem el lloc de procedencia d'un o els dos cónjuges i per 
tant aquests casos resten fora d'observació. Obtenim poc mes de la 
meitat de matrimonis entre gent de la parroquia -192 entre 369-
seguils immediatament del grup de noces on el marit era de fora vila 
-133 entre 369- i, finalment, de l'aportació de les núvies foranes i deis 
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casos - 1 1 - en qué els dos eren de l'exteríor, per bé que suposem que 
residents a Barbera en alguna que altra ocasió. 

Peí que fa al lloc de procedencia deis bornes, la situació es presen
ta forf a equilibrada entre la Conca i l'Alt Camp. La primera zona abasta 
el 43% de marits forans i la segona el 31%. Per tant, vora 3 de cada 4 
bornes forasters esposats a Barbera al llarg del segle XVII procedía de la 
propia comarca o de la veína de l'Alt Camp. 

Les 57 arribadas a Barbera per casar de gent de la Conca eren for-
nides per 20 poblacions diferents. Per tant, gairebé tota la comarca hi 
era representada. Destacaven, aixó sí, 2 localitats properes i ben pobla-
des: Montblanc -10 casos- i Sarral -9 casos- Seguia Conesa, un poblé 
distant de Barbera ben bé una quinzena de km. amb 5 aportacions i 
Pira, L'Espluga i Prenafeta, amb 4. Cal concedir mes relleu a les vingu-
des de nois de Pira i Prenafeta que a les de L'Espluga, atenent a la 
dimensió demográfica d'aquesta darrera població, molt superior a les 
altres 2. Amb 3 entrades en avaluado figuren Blancafort, La Guardia 
deis Prats -llocs ben propers, sobretot el segon- i Savellá -poblé de ple
na vocació segarrenca-. També hi ha representado alto-gaianenca -Biu-
re. Les Piles, Vallespinosa, Aguiló- i d'altres indrets de la zona segarren
ca -Montargull i Rauric- i fins i tot del distant poblé de Validara. 

Tot plegat, els dos nuclis de població mes importants i mes acostáis 
a Barbera aporten gran nombre de nuvis, pero la resta de la comarca hi 
és ben representada. Només les abséncies de gent de Vilaverd, de Vim-
bodí, de Solivella i de Rocafort sorprenen, sobretot les dues darreres. 

Recordem que l'Alt Camp aportava un 31% deis marits forans gra
des a les 41 entrades de que disposa. Aquí destaquen sobremanera tres 
pobles: Cabra -12 casos-, Figuerola - 6 - i El Pía - 5 - Son tres poblacions 
veínes de Barbera: tan sois un petit coU les separa del nucli estudiat i no 
és gens estrany que hi existís una relació humana forta i constant. Per 
tant, 23 deis 41 homes de fora vila casats a Barbera al segle XVIII i proce-
dents de l'Alt Camp eren nats en algún d'aquesfcs tres pobles. De fet, des-
prés només destaquen Valls -4 casos- i Alcover - 3 - Es tracta, és cert, de 
zones mes allunyades de Barbera, pero no cal oblidar el carácter capitalí 
de Valls i el fet que Alcover fos lloc ben poblat. La resta de poblacions 
son Querol i Montagut, a la Serra d'Ancosa, ais límits amb l'Anoia; Mira-
mar, una sufragánia de Figuerola del Camp; Bráfim, Masmolets, Alió 
-aquesta amb 2 casos- i Vila-rodona, a l 'entorn de l'eix vallenc. 

La presencia documental de la resta de comarques és poc mes que 
testimonial. Hi havia 7 anoiencs casats a Barbera -2 de la Pobla de Clara-
munt, 2 de Montmaneu, 1 de Clariana, 1 de la Goda i 1 d'Argensola- Es 
tracta sempre de nuclis ben distants a Barbera -ben bé una trentena de 
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kms. com a mínim- A continuació venen els 5 matrimonis amb marit 
francés. 

Seguien 4 segarrencs - 3 del lloc de Talavera i 1 de Montoliu-, igua-
lats per la gent del Tarragonés -2 de Tamarit, 1 de la Riera i 1 de Vila-
llonga-. 

El nombre d'urgellencs era molt migrat: 2 nuvis vinguts de Guime-
rá i uns deis Omells de na Gaia. Cal recordar com Solivella, a la part est 
de la comarca, sempre va mantenir un fort component camptarragoní 
en els enllagos. En canvi, Barbera, a la zona oest, viu d'esquenes práctica-
ment a l'Urgell. 

L'Alt Penedés -2 homes de Fontrubí i 1 de Pontons-, obria pas a 
una serie de comarques molt minsament representades: els 2 del Baix 
Penedés eren d'Albinyana, els 2 de La Selva de Sant Hilari Sacalm, el de 
la Terra Alta de Bot, el de les Garrigues de L'Albi i el de l'Empordá de 
Castelló d'Empúries. 

Els altres dos "no catalans" - en aquest cas no naturals del Princi-
pat - eren de Ciutat de Mallorca i comanadors de l'Orde de l'Hospital a 
Barbera. 

La dispersió quant a les procedéncies geográfiques és, dones, ja 
ben acusada al segle XVII per bé que, recordem, tres quartes parts deis 
intercanvis son efectuats amb la zona mes propera. 

Tan sois van ser 36 les dones de fora vila casades amb barberencs 
entre el 1610 i el 1700. Com en el cas deis homes, el grup majoritari era 
integrat per la Conca i l'Alt que recollien 23 deis 36 casos. De la Cenca 
arribaren 15 dones, provinents de 12 llocs diferents. Amb aixó queda dit 
tot: només Savallá i Sarral concentren 2 casos. N'hi ha de l'Alt Gaia 
-Guimons i Santa Coloma-, de la Plataforma Segarrenca -ultra Savellá, 
Segura-, de Forés, de Rocafort, de Montblanc, de La Guardia, de Rojals, 
de Vilaverd i de Prenafeta. No n'hi cap, pero, deis nuclis propers de Pira 
i de Solivella. 

Peí que fa a les dones arribades de l'Alt Camp, Cabra torna a fer-se 
present amb dues aportacions, les mateixes que aconsegueixen Monta-
gut i el Pía. Acompanyen Figuerola i Vila-rodona. Cabra, El Pía i Figuero-
la son centres propers. 

Segueix La Segarra, comarca allunyada de Barbera, amb 3 aporta
cions: Cervera, Sant Pere deis Arquells i Vicfred. Continua l'Anoia 
-Argensola i Montmaneu- i el Tarragonés -la capital i Vilallonga—. 

Després ja observem aportacions úniques de l'Alt Penedés -Pon
tons-, del Baix Penedés -Sant Viceng de Calders-, de les Garrigues -El 
Vilosell- i de Barcelona. A mes, casa a Barbera una aragonesa i una dona 
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del bisbat de Solsona, la població de procedencia de la qual no ens ha 
estat possible de localitzar al mapa. 

Convé establir els resultats obtinguts peí segle XVIII i adonar-se de 
possibles canvis i modificacions: 

1701-1800 

Barbera-Barbera 38% 
Fora-Barberá 33% 
Barberá-Fora 23% 
Fora-Fora 6% 

Mariis: Conca de Barbera ... 104 
Alt Camp 44 
Urgell 11 
Garrigues 4 
Segarra 3 
Anoia 3 
Baix Camp 3 
AltPenedés 
Terra Alta 
Tarragonés 
La Noguera 
Solsonés 

No localitzat. 
No cátala 

3 indeterminats 

Mullers: Conca de Barbera 74 
Alt Camp 30 
Segarra 6 
Anoia 4 
Garrigues 2 
Baix Penedés 1 
Baix Llobregat 1 
Tarragonés 1 
Urgell 1 

No localitzat 5 
No cátala 1 

Total. 179 Total. 126 

En primer terme, convé adonar-se de la caiguda de 14 punts per-
centuals en el grup de matrimonis celebráis entre parroquians: del 52% 
al 38%. Barbera era una població mitjana-gran dins l'órbita conquenca i 
sorprén aquesta voluntat de cercar homes i dones per formar les parelles 
fora de parroquia. Si recordem que en una població com Solivella el 
nombre d'enllafos efectuats entre gent de la localitat sempre ronda el 
60%, podem considerar molt ampie el marge de separado deis compor-
taments matrimoniáis geográfics no només entre segles sino també 
entre parróquies d'altra banda no massa allunyades. 

Hi ha un total de 179 homes forasters arribats a Barbera per tal de 
celebrar-hi matrimoni. D'aquests, 104 -el 58%- procedien de la Conca. 
D'on, mes concretament? El primer lloc se l'enduia Sarral, amb 26 apor-
tacions - u n quart del total conquenc-. Pira i Solivella n'aconseguien 9 
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cadascun. Montblanc i Blancafort, 8. L'EspIuga, 7. Lilla, 6. Montbrió, 5. 
Rocafort i Prenafeta, 4. Vilaverd i Forés, 3. La Guardia, 2. Seguien 
nogensmenys de 10 llocs amb 1 aportado: Pontils, Vimbodí, Vallfogona, 
Santa Coloma, Savellá, Conesa, Vallverd, Santa Perpetua, Validara i 
Cogul. En resum, tota la Conca hi és representada. Ara bé, els nudis mes 
propers a Barbera -Sarral, Pira, Montblanc, Blancafort, Solivella...- hi 
son fortament i majoritária presents. 

El cas de l'Alt Camp -amb 44 aportacions, el 25% deis nuvis 
forans- encara és mes paradigmátic. Ho escrivim perqué 28 deis 44 pro-
cedeixen deis centres mes propers a Barbera: 19 de Cabra, 8 del Pía i 1 
de Figuerola. També hi ha nuvis de les parróquies mes septentrionals de 
la zona -Salmella i Esblada, amb 1 cas; Querol, amb 2-, de les Munta-
nyes de Prades -Farena, amb 2 - i finalment, de la zona centre -Valls, 4; 
Alcover, 2; Vilabella, 2; Masmolets i Alió, 1-. 

A molta distancia es sitúa l'Urgell. Només 11 marits - 6 % -
venien d'aqueixa comarca. Generalment, procedien de Tarea urge-
Uenca mes acostada a la Conca. Així: 2 deis Omells de na Gaia, 2 de 
Rocallaura, 1 de Vallbona i 1 de Lloreng de les Monges, 1 de Gui-
merá, 1 de Nalec, 1 de Belianes. Tan sois 2 eren de Verdú i cap era de 
mes al nord. 

La resta de comarques presentava unes aportacions testimoniáis: 4 
garriguencs -de L'EspIuga Calba, Fulleda, La Pobla de Cérvoles i El 
Vilosell-, 3 segarrencs -d'AgramuntelI, Cervera i Granyena-, 3 anoiencs 
-Carme, La Llacuna i Montmaneu- i del Baix Camp -2 de Reus i 1 de La 
Selva-. 

No parlem de zones de la geografía catalana amb només una apor
tado: l'Alt Penedés -Pontons-, la Noguera -Vilanova de Meiá-, Terra 
Alta -Gandesa-, Tarragonés -Torredembarra- i Solsonés -Castelltort-. 
No faltava una representado de mes enllá deis Pirineus, encarnada per 
la persona d'un torinés. 

Adverüm que no ha estat possible de localitzar la procedencia 
exacta d 'un home natural de "Caldes (bisbat de Vic)". 

Queda ciar, dones, que el mercat matrimonial barberenc es 
nodria d'efectius máseles forans procedents, en mes d 'un 80% deis 
casos, de la mateixa comarca i del veí Alt Camp. Destaquen poblacions 
com Sarral i Cabra, en cadascuna de les respectives zones. També con-
vé de recordar que, malgrat el tercer Uoc aconseguit, Parea urgellenca 
no era massa present en les noces de Barbera. En comparado, ho era 
molt mes l'Alt Camp a i per a Solivella que l'Urgell a i per a Barbera. 
Des d'aquest punt de mira. Barbera restava plenament abocat al 
Camp. 
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Resta per considerar un punt important: una aproximació cro
nológica, encara que superficial, peí que fa al moment de les arriba-
des. Del conjunt de 179 bornes forans casats a Barbera al llarg del 
segle XVIII, 52 hi feren cap a la primera meitat de segle i 127 a la 
segona. Sense avaluar el grau d 'arrelament a la localitat de tot aquest 
conjunt de nouvinguts, haurem de convenir que les possibilitats de 
renovado deis estocs demográfics i, perqué no, d ' increment pobla-
cional eren majors a la segona meitat del segle XVIII que a la prime
ra. I que l 'arribada d'immigrants per via matrimonial hi tenia molt a 
veure. 

Altrament, de dones forasteres en van casar tantes a la primera 
meitat de segle com a la segona: 63 en cada cas. Hi ha 5 ocasions en que 
no podem establir la comarca de procedencia de la núvia forana, a causa 
de mancances documentáis de diversa índole. 

En 74 ocasions, la núvia no barberenca era natural d'algun indret 
de la Conca. Es tracta d'un 59% deis casos. Nogensmenys de 26 pobla-
cions son representades a la nómina. El primer lloc correspon a Solivella 
-8 casos-, seguit de Sarral - 7 casos—, Forés, Conesa i Pira 5-, Savellá, 
Aguiló i Vallverd - 4 - , Blancafort, Biure i Vallespinosa 3 - , L'Espluga de 
Francolí, Montblanc, Santa Perpetua, Rocafort, Montargull, Montbrió, 
Pontils i Albió - 2 - , La Glorieta, Señan, Passanant, Lilla, Prenafeta, 
Seguer i Santa Coloma - I - . Des del llogarret mes insignificant fins al 
lloc mes poblat la majoria de localitats conquenques aporten núvies ais 
esposoris de Barbera. Només hi ha algunes excepcions, prou significati-
ves: Vilaverd, Vimbodí, Validara i Vilanova de Prades. La part sud de la 
Conca hi és absent. 

De l'Alt Camp procedien 30 núvies, el 24% del total. Son 4 les 
poblacions que destaquen amb for?a: Cabra i Querol - 6 casos-, Figuero-
la - 5 - i Montagut - 4 - . El cas de Cabra ha estat repetidament comentat: 
un nucli proper, amb un nombre d'habitants semblant al barberenc. 
Deis llocs de Querol i de Montagut, a l'extrem nord de l'Alt Camp, en 
sabem el seu escás nombre d'habitants. Encara a aquesta zona munta-
nyenca de l'Alt Camp correspon Salmella, amb 2 aportacions. Comple
ten la nómina El Pía -2 casos-, sortits d'un centre també proper i Alió, 
Alcover, El Milá, Miramar i Valls - 1 cas-

Un 83% de les dones forasteres casades a Barbera al llarg del segle 
XVIII procedía de la Conca i de l'Alt Camp. El percentatge és quasi 
idéntic a l'establert en el cas deis homes i palesa la vinculació estreta de 
Barbera amb la comarca a qué dona nom i amb el veí - i com mes pro-
per, millor- Alt Camp. 
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La tercera comarca en importancia era, a molta distancia, no pas 
rUrgell com en el cas deis homes, sino la Segarra, amb mitja dotzena 
d'aportacions. Repetíen Robinat i Talavera -2 casos-, acompanyades del 
Mas del Bondia i Vilagrasseta. 

L'Anoia fornia 4 núvies a les noces barberenques: Argensola, Bell-
prat, Carme i Orpí. Les Garrigues, un parell: L'Espluga Calba i Fulleda. 

Seguien 4 comarques mes amb una aportado solitaria cadascuna: 
rUrgell -Tárrega-, el Baix Llobregat -Esparreguera-, el Baix Penedés 
-Sant Viceng de Calders- i el Tarragonés —El Morell-. 

De l'estudi del fenomen immigratori via noces a Barbera n 'hem de 
treure en ciar l'alt percentatge de bodes amb marit o muller forana al 
segle XVIII en comparado amb el segle XVII i la clara relació que el 
poblé guarda amb la Conca -sobretot la mes propera i quasi sempre la 
situada en el sector nord- i la veína comarca de l'Alt Camp, preferent-
ment amb el nucli veí de Cabra, el qual té un relleu especial. 

Peí que fa a les taxes d'exogámia, esmentem que la taxa general 
arriba al 21,9% durant el segle XVII. Aleshores és amplament favora
ble ais homes, que controlen el 17,2%, mentre les dones només rete-
nen el 4,7%. Altrament, al llarg del segle XVIII, la taxa general assoleix 
el 28%, superant en quasi 10 punts percentuals l'obtinguda per a Soli-
vella en la mateixa centuria i per terme mig. D'aquest 28%, el 16,5 per-
toca els homes i r i l , 5 les dones. Hem de convenir, dones, que la taxa 
general d'exogámia de Barbera al segle XVIII és prou elevada i que 
denota una important presencia d'elements forans en les bodes de la 
parroquia. 

Esguardem ara el cas de Vilaverd-La Riba, a l'extrem sud-est de la 
comarca i zona també abocada a l'Alt Camp-centre -área Valls-Alcover-. 

Vilaverd-La Riba (Sud-est) 

1586-1700 

V/R-V/R 48% 
Fora-V/R 35% 
V/R-Fora 11% 
Fora-Fora 6% 

Mariis: L'Alt Camp 56 Mullers: Conca de Barbera 20 
Conca de Barbera 46 Alt Camp 13 
Garrigues 6 Baix Camp 3 
Baix Camp 4 Segarra 2 
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Urgell 3 Urgell 2 
Solsonés 2 Segriá 1 
Tarragonés 2 Garrigues 1 
Garrotxa 1 
Anoia 1 
Pallars Sobirá 1 
Segarra 1 

No catalans 18 No catalans 2 

Total 136 Total 43 

El nombre de noces entre gent de la parroquia i la sufragánia abas
ta un 48% deis casos, percentatge quasi igualat per l'obtingut per les 
bodes on un deis dos cónjuges és de fora vila en conjunt. Si ho compa-
rem amb Barbera, l'altra parroquia on disposem d'informació del segle 
XVII, observem com les xifres percentuals difereixen molt escassament. 

Immediatament s'obté un resultat sorprenent. Per primer cop, la 
Conca no figura en el primer lloc de la relació. Com hem advertit, Vila-
verd és molt a prop de l'Alt Camp i la seva sufragánia. La Riba, en forma 
part. Amb tot. La Riba no gaudia d'un poblament massa important al 
llarg del segle XVII, rao per la qual no és sobrer de reteñir aquest 
domini de l'Alt Camp. 

Deis 136 marits forasters casats a Vilaverd/La Riba, 46 procedien 
d'aqueixa comarca -37,5%-. Els alcoverencs aportaven 16 entrades, els 
vallencs 10 i els de Picamoixons 6. Aquests 3 nuclis, propers i ben comu-
nicats amb Vilaverd/La Riba cedien un contingent huma molt aprecia-
ble a les bodes amb cónjuge forá. Val la pena de fer menció, també, de 
Figuerola, Cabra i Mont-ral - 3 casos- i Farena i El Pía -2 casos-. Després 
seguien un conjunt de localitats amb una sola entrada Els Garidells, Vall-
moll, Puigpelat, Vila-rodona, Fontaubella i El Pont. 

La Conca fornia 46 marits forans -33,8%-. Vilaverd dista 5 kms. de 
Montblanc i aquesta escassa distancia era, junt amb la importancia 
demográfica de la capital de la Conca, un factor que ha d'explicar el fet 
que la Vila Ducal, amb 9 observacions, encap^ali la llista de les localitats 
conquenques. Els altres 2 indrets propers a Vilaverd com Rojals i Lilla 
-amb 7 casos cadascun- acabaven de configurar un panorama on desta
ca el fet que la meitat deis 46 marits conquencs provinguessin deis 
immediats rodáis vilavertans. I encara hi podríem afegir els 2 individus 
de Rojalons. Ultra aixó, només sobresurten les 4 aportacions de Señan, 
les 3 de Forés -nuclis molt mes allunyats- i les 2 de La Guardia deis Prats 
i Segura. Una munió de parróquies amb ima sola avaluado quantificable 
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acompletaven la nómina fins a permetre de comptar-ne un total de 18: 
Barbera, Blancafort, Biure, Els Cogullons, Conesa, L'Espluga de Franco-
lí, Les Piles, Solivella, Vallespinosa i Vilanova de Prades. Poblacions com 
Sarral i Vimbodí eren absents de la relació. 

El tercer lloc de procedencia amb importancia quanütativa venia 
constituít pels francesos. En van casar 18, un 13,2% del total de marits 
forans. 

Gent de l'Alt Camp, de la Conca i de Franca abastava un 84,5% de 
les noces amb marit forá. Per tant, la resta de comarques tenien una 
representado molt minsa. La mes alta l'aconseguien les Garrigues, amb 
6 aportacions -2 de Fulleda, 1 del Vilosell, 1 de Tarrés, 1 de la Pobla de 
Cérvoles i 1 de Juneda-. Seguia el Baix Camp: 3 deis nuvis forasters eren 
nats a Prades i 1 a la Selva de Camp. Continuava l'Urgell -2 de Guimerá 
i 1 de Ciutadilla-. 

Amb només 2 casos, Solsona i el Tarragonés -la capital i Perafort- i 
amb 1 Olot, Gerri de la Sal, Cervera i Capellades. 

En el cas de les dones, disposem de 43 entrades en avaluado. En 
aquesta oportunitat, la Conca -20 casos- supera l'Alt Camp -13 casos- i 
5 comarques mes, ultra un parell de noies occitanes o si mes node pares 
ultrapirinencs, acaben d'arrodonir la Uista. 

Son 11 els pobles de la Conca que cedeixen núvies ais matrimonis 
de Vilaverd i de La Riba. Com passava en el cas deis homes, Montblanc i 
Rojals mostren un bon volum - 4 casos cadascun-, segueix Barbera amb 
3 i la també propera Lilla amb 2. Aqüestes 4 localitats controlen 13 de les 
20 entrades i el predomini deis nuclis propers torna a resultar incontes
table. La resta de poblacions: Señan, Sarral, L'Espluga, Pira, Guardia, 
Forés i Cogullons. 

De les 13 avaluacions pertocants l'Alt Camp, la capital -Valls- en 
reté 5. També repeteixen Bráfim i Vila-rodona -2 casos cadascun-. Aleo-
ver, Figuerola, El Pía i Puigpelat concreten la relació. No tan acusada-
ment com en el cas deis marits, pero sembla que aquí també el binomi 
Valls-Alcover juga un paper essencial. 

Segueix el Baix Camp: 2 dones de Prades i 1 de La Mussara casen a 
Vilaverd al Uarg del segle XVII. Les 2 observacions de l'Urgell perto-
quen Bellpuig i Llindars -Segarra-, Fulleda -Garrigues- i Lleida com
pleten la relació. 

Contráriament al que succeía a Barbera, a Vilaverd-La Riba al llarg 
del segle XVIII i els primers quinze anys del segle XIX els matrimonis 
entre parroquians s'incrementa en 10 punts percentuals, mentre que 
decau en 9 aquells on l'homes és forá i augmenta en 4 aquelles noces on 
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és ella la de fora vila. També cau considerablement el nombre de bodes 
entre forans. 

1701-1815 

V/R-V/R 58% 
Fora-V/R 26% 
V/R-Fora 15% 
Fora-Fora 1% 

Marits: Conca de Barbera 61 
AltCamp 39 
Baix Camp 12 
Anoia 7 
Urgell 6 
Tarragonés 3 
Garrigues 2 
Noguera 
Alta Robagorga 
Pallars Sobirá 
Priorat 
Alt Penedés 
Baix Penedés 
Ribera Ebre 

No localitzats 4 
No catalans 1 

Total 142 

Mullers: Conca de Barbera 42 
AltCamp 21 
Baix Camp 4 
Segarra 3 
Urgell 3 
Tarragonés 2 
Garrigues 1 
Ribera Ebre 1 

Total 77 

De la relació anterior en son exclosos els resultáis que es podrien 
derivar de comptabilitzar els matrimonis de La Riba des del 1767 en 
endavant. 

A diferencia del segle XVII, la Conca aporta el major nombre de 
marits forans a les bodes vilavertanes. En son 61, vora el 43% del total, 
amb els no localitzats inclosos al comput. Alió que no ha experimentat 
variacions son les poblacions que segueixen donant mes joc: Montblanc 
-17 casos- i Lilla i Rojals - 7 cadascun-, constitueixen el triangle pobla-
cional conquenc mes proper a Vilaverd i demostren, un cop mes, com la 
proximitat geográfica era un factor clau a l'hora del casament fora vila. 
Hom hi podría afegir encara els 3 casos de Rojalons i el de La Bartra, 
nuclis veíns també de Vilaverd. Fora d'aixó, mereix esment especial la 
coMaboració espluguina -6 casos-, seguida de Prenafeta - 4 casos— i Pira 
i Solivella - 3 casos- Tot i ser 18 el conjunt de viles de la Conca que 

83 



deixen escapar efectius humans masculins de cara a nodrir les bodes 
vilavertanes, de la resta de parróquies només Barbera -2 casos— repeteix. 
La resta de localitats -Sarral, Santa Coloma, Validara, Vallfogona, Ollers, 
Blancafort, Vimbodí- només aconsegueix 1 mostra. 

L'Alt Camp sitúa un nombre de 39 marits -27 ,5%- a les bodes de 
Vilaverd. Destaquen els resultats que ofereixen El Fia - 6 casos- i Cabra i 
Picamoixons - 5 casos cadascun-. Continúen Cabrera, Mont-ral i Valls 
-amb 3 casos cadascun- i Alcover i La Plana —amb 2- . Com a la Conca 
son 18 les localitats presents en l'estudi. En aquest cas, son 9 les que 
només ofereixen una aportació: Bráfim, Vila-rodona, Miramar, Figuero-
la, Puigpelat, La Masó, Fontscaldetes, Alió, Querol i Farena. 

Hi aquí acaben els detalls significatius. Conca i Alt Camp abasten 
un 70% deis casos. El Baix Camp el 8,4%, amb 12 observacions quantifi-
cables: 2 a l'Albiol i a La Selva -camí de Reus- i les 8 restants en 8 indrets 
diferents -La Mussara, Almoster, Reus, Mont-roig, Prades, L'Aleixar, Cas-
tellvell i Riudecanyes-. 

Continúen 7 anoiencs, 4 deis quals son de La Pobla de Claramunt i 
la resta de Piera, Capellades i Sant Martí Sesgaioles. Comenta a arribar 
gent relacionada amb la industria paperera. 

Hi ha mitja dotzena d'urgellencs: 2 de Ciutadilla, 1 de Rocallaura, 
1 de Vallbona de les Monges, 1 deis Omells de na Gaia -l'Urgell mes 
acostat a la Conca- i, a mes, 1 de Castellserá. 

Segueixen 3 nuvis del Tarragonés -1 de la capital, 1 de Vistabella i 
1 de La Pobla de Montornés- i 2 de les Garrigues -1 de L'Espluga Calba 
i 1 de L'Albi-. 

Tot seguit, i com de costum, una corrua de comarques amb un nom
bre d'entrades únic: Bellvís -La Noguera-, Pont de Suert -Alta Ribagor-
ga-, Gerri de la Sal -Pallars Sobirá-, Montmell -Baix Penedés-, Sant Pere 
de Riudebitlles -Baix Penedés i un altre centre paperer-. La Palma -Ribe
ra d 'Ebre- i Cornudella -Priorat-. Fins i tot hi ha un madrileny. 

En definitiva, hom anota un domini comparüt per 3 comarques: 
Conca i Alt i Baix Camp abasten un 80% deis casos. No hem de deixar 
de recordar que en algunes poblacions només un parell de comarques ja 
aconsegueixen aquest percentatge. Per altre cantó, l'atracció que la 
creixent industria paperera ribatana semblava exercir queda dibuixada. 

En el cas de les dones casades a Vilaverd al llarg del segle XVIII i 
entre el 1801 i el 1815 - n o cal esmentar aquí els buits documentáis del 
registre matrimonial vilavertá- no patim cap indeterminado, cap cas on 
no hagi estat possible de localitzar la comarca de procedencia o de natu-
ralitat de la dona. 
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Deis de 77 casos sobre la qual treballem, 42 pertoquen la Conca de 
Barbera. Es tracta del 54,5% deis casos. Un parell de localitats sobresur-
ten de la resta: Lilla -10 mostres- i Montblanc - 8 mostres-. Es sorpre-
nent el nombre de noies lillenques esposades a Vilaverd, superior, fins i 
tot en valors absoluts, ais de la capital montblanquina. A distancia, 
segueixen La Guardia -4 casos-, Barbera i el Uogarret de Montbrió de la 
Marca - 3 casos cadascun— i 5 llocs amb 2 aportacions cadascun -Sarral, 
Vimbodí, L'Espluga, Rojals i Rojalons. Cal destacar com els rojalencs 
eren molt mes presents com a marits que com a mullers en les bodes 
vilavertanes. El conjunt de 14 localitats que aportaven núvies a l'altar 
vilavertá venia arrodonit per Conesa, Pira, Validara i Sabella -1 cas 
cadascun-. Com és de veure, la serra del Tallat donava cabuda a unes 
poblacions com Solivella, Blancafort i Forés absents per complet de la 
nómina que hem obtingut. 

L'Alt Camp fornia, exactament, la meitat de núvies que la Conca: 
21, el 27,2%. Eren 13 les viles que havien de deixar escapar noies cap a 
esposar a Vilaverd o La Riba. El primer lloc l'ocupava Alcover - 4 casos-, 
seguit d'un nucli gran -El Pía- i un de poblament reduit, en plena mun-
tanya -Farena- Tant El Fia com Farena aconseguien 3 casos, els venia 
darrera Valls amb 2 i no res menys que 9 llocs amb una entrada en esce
na: El Milá, Miramar, Fontscaldes, La Plana, Vila-rodona, Rodonyá, Brá-
fim, Figuerola i Alió. 

La mitja dotzena de comarques restants només abracen, en con
junt, 14 casos. El primer lloc l'obté el Baix Camp - 4 casos: 3 per l'Albiol 
i 1 per La Selva-. Un altre cop dominen les poblacions situades en el 
camí que condueix cap a Reus. 

Tant la Segarra com l'Urgell abastaven 3 casos. De les segarren-
ques, 2 eren de la capital -Cervera- i 1 de Tora. En el cas de l'Urgell, 
com sempre, era el mes proper a la Conca: 2 noies deis Omells de na 
Gaia i 1 de Montblanquet. 

Es curios d'observar la repetida presencia de gent del Tarragonés. 
Tampoc Vilaverd n'era una excepció: una noia de Tarragona capital i 
una altra del Catllar. 

Vinaixa -Garr igues- i Mora -Ribera d 'Ebre - acompleten la rela-
ció. 

Malgrat les diferencies observables entre un i altre segle s'imposa 
una conclusió general: a Vilaverd la correspondencia mantinguda per 
via matrimonial amb l'Alt Camp mai fou menystenible. A mes, el trian-
gle format per Lilla-Montblanc-Rojals sempre fou molt present en les 
noces de la parroquia. 
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Quant a les taxes generáis d'exogámia, cal anotar la gran semblan
za que obtenen intersecularment. Del 1586 al 1700, és de 21,6% i del 
1701 al 1815 de 20,2%. La taxa del primer període és netament superior 
ais homes -16,4% i només 5,2% per a les dones-, mentre que al segle 
XVIII i primers anys del XIX la situació resta mes equilibrada -13 ,1% i 
7,1%, respectivament-

Vilaverd -i La Riba fins el 1767- van rebre un nombre de nuvis 
forans semblants a ambdues centúries. Caldria comprovar-ne el grau 
d'arrelament a la població per tal d'escatir la possible influencia del cor-
rent immigratori en el desenvolupament demográfic. Amb tot, les dues 
taxes generáis obtingudes son lleugerament superiors a les de Solivella 
en mitjana, pero netament inferiors, sobretot al segle XVIII, a les de Bar
bera. No está de mes recordar que, segons el cens de Floridablanca, Bar
bera tenia 692 habitants, Solivella 792 i Vilaverd 793. Son, dones, parró-
quies poblades per un nombre d'individus semblant i la comparanza és 
plenament válida. 

Donarem ara nota de la procedencia del corrent immigratori 
rebut via noces per Vilanova de Prades. Aquesta població resta emplaza
da al extrem sud-oest de la comarca, plenament immersa en el conjunt 
orográfic de les Muntanyes de Prades. Advertim que hem dividit l'estudi 
en dos períodes cronológics d'abast divers -1597 a 1750 i 1751 a 1815-, 
peró hem obrat d'aquesta manera de cara a poder treballar amb un 
nombre de mostres semblants. A mes, considerem que el treball efectuat 
per a Barbera i Vilaverd-La Riba ja ha permés d'establir que les diferen
cies seculars no son excessivament de relleu, puix que alió que ens inte-
ressa és de concretar el lloc d'origen deis cónjuges forans mes que no 
pas el seu moment d'arribada. 

Vilanova de Prades (Sud-oest) 

1597-1750 

VP-VP 33% 
Fora-VP 48% 
VP-Fora 12% 
Fora-Fora 7% 

Mariis: Priorat 32 Mullers: Garrigues 8 
Garrigues 23 Priorat 7 
Baix Camp 22 Baix Camp 4 
Conca de Barbera 17 Cenca de Barbera 2 
Alt Camp 6 Segarra 2 
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AltCamp 1 
Segriá 1 

No localitzats 3 
No catalans 1 

Total 104 Total 25 

El 33% de bodes entre gent de la parroquia és el mes baix deis 
obtinguts fins ara pero no ha d'estranyar si tenim en compte el migrat 
pes demográfic de Vilanova de Prades. Sense cap mena de dubte calia 
anar a cercar efectius humans fora del poblé. A mes, observem com en 
vora la meitat de les bodes el marit era forá i en mes del 10% de les opor-
tunitats ho era la núvia, mentre que el percentatge de casos on els dos 
cónjuges eren de fora vila abasta el valor 7. 

Entre el 1597 i el 1750 un total de 104 nuvis forasters esposaren a 
Vilanova. En 3 ocasions ignorem el lloc de procedencia del nuvi i en un 
altra era occitá - u n casament de data tardana: 1699-. 

Certament, la taula que agrupa els resultats per comarques de vin-
guda no té desperdici: la Conca resta al quart lloc de la nómina. El pri
mer, se l 'enduu el Priorat amb 32 casos -30,8% del total- Destaquen els 
nuclis d'Ulldemolins, Cornudella, Albarca i L'Arbolí, amb 8, 7, 6 i 4 
casos, respectivament. Siurana apareix amb 2, mentre que Cabassers, 
Falset, La Figuera de Falset i La Morera només en retenen un. 

Els contingents que les diverses localitats de les Garrigues aporten 
ais matrimonis de Vilanova son molt repartits: encap^ala la nómina El 
Vilosell —6-, segueix Les Borges - 5 - , La Pobla de Cérvoles —4—, Tarrés 
- 3 - , La Granadella - 2 - i L'Albi, Juneda i Vinaixa - 1 - . Un 22% de con
trol del total de bodes amb marit forá. 

El Baix Camp només aporta un marit menys que les Garrigues i 
aconsegueix el 21% del total de bodes. Aquí, la concentració és molt evi-
dent: la capital de les Muntanyes, Prades, reté 15 deis 22 casos. El llogarret 
de La Febró n'aporta 2 i Alcover, L'Aleixar, Maspujols, Reus i Vilaplana, 1. 

De les 17 entrades de la Conca -16%- , gairebé la meitat se les 
emporta el poblé veí de Vilanova: Validara. Centres forga poblats i no 
excessivament llunyans conserven un nombre de casos molt mes minso: 
3 L'Espluga i 2 Vimbodí. La resta pertoca Barbera, Montblanc, Rojalons 
i Vilaverd. 

Clou la llista l'Alt Camp, amb només mitja dotzena d'aportacions: 
2 a Mont-ral, 2 Valls, 1 a Alvover i 1 a Farena, sufragánia de Mont-ral. 

La proximitat geográfica, insistim, és clau a l'hora d'explicar els 
transvassaments poblacionals via noces. Les xifres n'aporten claror: en 
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22 deis 32 matrimonis on el marit era prioratenc, el seu lloc d'origen dis-
tava menys de 10 kms. en línia recta de Vilanova. Igual s'esdevenia en 17 
deis 22 del Baix Camp, en 15 deis 23 de les Garrigues i en 10 deis 17 de 
la Conca. En el 64% de les noces amb marit foraster, dones, aquest pro
venia de pobles o viles que es podien encalcar amb unes quatre o cinc 
hores de camí des de Vilanova. 

D'altra banda, els marits forans casats a Vilanova son, un de cada 
tres -34 deis 100 en qué coneixem l'origen- de poblacions de les Munta-
nyes de Prades. Vilanova n'és part integrant i, un cop mes, les argumen-
tacions de caire administratiu esgrimides en definir la Conca resten 
traides per la historia i la geografía. 

Finalment, queda ciar que les estribacions de Serra La Llena no 
aturen ni impedeixen l'entrada de contingents procedents de la part 
sud-est de les Garrigues, on pren un paper destacat el binomi Vilosell-La 
Pobla de Cérvoles. 

Peí que fa a les dones casades a Vilanova i no nades a la parroquia, 
entre el 1597 i el 1750 només van ser 25, una quarta part que els homes. 
Son 7 les comarques que forneixen núvies. El Priorat cedeix el primer 
lloc a les Garrigues. D'aquesta comarca provenien una tercera part de 
les noies foranes: 2 de L'Albi, 2 del Vilosell i 1 de Les Borges, Granyena, 
La Pobla de Cérvoles i Vinaixa. 

El Priorat ocupava el segon lloc, amb 7 casos: 2 d'Albarca, 2 d'Ull-
demolins i 1 de Cabassers, Cornudella i La Morera. 

El Baix Camp aconseguia 4 mostres i repetía el tercer lloc: 2 de 
Maspujols, 1 d'Almoster i 1 de Montbrió del Camp. 

La Conca també repetía situació en la llista i només L'Espluga i 
Montblanc cedien núvies ais enlla?os vilanovencs. 

De la Segarra arribaren a Vilanova per casar una noia de Guissona 
i una altra de Pavia. De l'Alt Camp, 1 de Mont-ral i del llunyá Segriá, 1 de 
Maials. 

No hi ha novetats importants respecte les consideracions que efec-
tuávem en parlar de la comarca de procedencia deis nuvis forans. 
Només l'entrada en avaluado de la Segarra i del Segriá i el canvi entre 
primers i segons llocs mereix esment. 

També com en el cas deis nuvis, en 10 de les 25 mostres, la noia 
havia nascut en poblacions situades a menys de 10 kms. de Vilanova. Així 
s'esdevingués en 6 deis 8 casos de les Garrigues i en 4 deis 7 del Priorat. 
Altrament, només en una oportunitat la noia tenia una naturalitat mun-
tanyenca -Mont-ral-. 
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Entrem ara a analitzar el moviment migratori que es desprén de 
l'estudi de les actes matrimoniáis de l'etapa 1751-1815, sobre un nombre 
de 196 observacions, només inferior en 20 a l'etapa anterior: 

1751-1815 

VP-VP 34% 
Fora-VP 48% 
VP-Fora 12% 
Fora-Fora 6% 

Mariis: Garrigues 33 
Conca de Barbera 25 
Priorat 17 
Baix Camp 14 
Urgell 2 
Segriá 2 
Alt Camp 1 

Total 94 

Mullers: Garrigues 6 
Conca de Barbera 4 
Priorat 4 
Baix Camp 4 
Urgell 3 
Tarragonés 1 

Total 23 

No notem canvis de relleu en els percentatges assolits pels diversos 
grups. Les noces entre gent de la parroquia segueixen abastant el 38% 
del total, aquelles on el marit és de fora vora la meitat deis casos, aquel-
Íes on la núvia és forastera igualment 1*11% i només el grup de forans 
tots dos ha caigut un punt. Gairebé és impossible mes igualtat. No s'ha 
operat, dones, cap permuta important peí que fa a la residencia anterior 
deis esposos. 

En el cas de les comarques de procedencia deis homes, cal afegir 
l'entrada en avaluado de dues de noves respecte a l'etapa anterior: 
Urgell -Puigverd d'Agramunt i Verdú- i Segriá —2 casos per a Llarde-
cans-Les Garrigues "salten" al primer lloc de la taula, fet que abona la 
considerado anterior respecte al poc fre que suposa Serra La Llena. El 
Vilosell persisteix en el primer llocs - 8 casos-, seguit de La Pobla de Cér-
voles - 6 - i de Vinaixa - 5 - . L'Albi, Cerviá i Fulleda retenen 3 casos cadas-
cun, seguits de Tarrés amb 2 i L'Albagés, Arbeca i Juncosa, amb 1. Es 
ciar que el binomi Vilosell-La Pobla de Cérvoles -els dos nuclis garri-
guencs mes propers a Vilanova- continua essent predominant. Mentre, 
Les Borges ha desaparegut d'escena. Vinaixa ha vist créixer la seva apor
tado i L'Albi, Juneda i Tarrés continúen essent presents. La concentra
d o de les procedéncies en un imaginan triangle situat al sud-est de les 
Garrigues és inqüestionable. 

89 



La Conca de Barbera passa del quart rengle al segon. Román 
inalterable el domini vallclarenc -10 casos-. Llocs mes allunyats i molt 
mes poblats que Validara, com L'Espluga i Vimbodí, deixaren anar 4 i 
7 xicots, respectivament. La resta de poblacions figuren amb valor testi
monial: La Guardia deis Prats - 2 casos- i Solivella i Blancafort - 1 
cadascun-. 

El Priorat ha caigut del primer lloc de la nómina al tercer. Conti
nua la importancia d'Ulldemolins - 4 casos- i Albarca i Cornudella 3 
casos-. Cal reteñir l'ascens de La Morera - 3 - i l'aparició en escena de La 
Vilella Alta - 2 - i Marga i Porrera - 1 1 - . 

El Baix Camp passa del tercer al quart lloc. Deis 14 casos avaluats, 
10 pertoquen Prades. La "vila vermella" segueix ostentant un domini 
indiscutible, acompanyada de Castellvell -2 casos- i Capafonts i Vilapla-
na - 1 - . Per a l'Alt Camp, només és detectable la presencia de Mont-ral. 

La proximitat geográfica torna a ser un factor dominant i quantita-
tivament no s'ha experimental cap canvi respecte al segle XVII i primera 
meitat del XVIII: 6 de cada 10 nuvis de fora vila provenen de nuclis dis
tan ts menys de 10 kms. en línia recta de Vilanova. Els del Vilosell, La 
Pobla de Cérvoles, Vinaixa, L'Albi, Tarrés, Validara, Vimbodí, Ulldemo
lins, Albarca, Prades i Capafonts compleixen aquest requisit. 

També, com en l'etapa anterior, vora un 25% deis marits forasters 
son nats a pobles o viles de les Muntanyes de Prades: 10 a Validara, 10 a 
Prades, 1 a Capafonts i 1 a Mont-ral. 

Certament, hi ha molt poques diferencies a establir quant al com-
portament analitzat entre una etapa i una altra. 

El nombre de noies de fora de Vilanova allí casades és de 23. Les 
Garrigues controlaven mes d'un quart de les arribades: L'Albagés, L'Al
bi, Arbeca, Fulleda, La Pobla de Cérvoles i El Vilosell eren els nuclis de 
procedencia. 

Conca de Barbera, Priorat i Baix Camp aporten 4 observacions 
cadascun. La Segarra, l'Alt Camp i el Segriá desapareixen de la nómina 
substituídes per aportacions de l'Urgell i del Tarragonés. 

De les noies de la Conca, 2 eren de Validara, 1 de L'Espluga i 1 de 
Santa Coloma. 

Les prioratenques venien de La Morera, Ulldemolins i Siurana, 
mentre Prades i Capafonts es repartien equitativament les provinences 
del Baix Camp. 

Vilanova, Bellpuig i Guimerá cedien 3 noies urgellenques, en con-
junt, ais esposoris vilanovencs i procedía de La Pobla de Mafumet la don-
zella del Tarragonés. 
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En 10 oportunitats de les 23 la noia havia nascut en una localitat 
distant menys de 10 kms. de Vilanova i en 7 ocasions era natural de les 
Muntanyes. 

En definitiva, a la vocació muntanyenca de Vilanova -intuíble 
pero que calia demostrar n 'hi podem afegir una altra de garriguenca, 
mentre que només l'existéncia de certes relacions amb l'Espluga i Vim-
bodí permeten de situar el poblé com a conquenc, mes encara si consi-
derem que Validara també forma part de les Muntanyes de Prades. Vila
nova, dones, es nodria d'efectius humans propers en un 60% deis casos, 
independentment de quina fos la comarca d'origen deis mateixos. No 
oblidem que la comarca és només una eina metodológica, en aquest 
treball. 

Els resultats derivats del cálcul de les taxes d'exogámia eren previ
sibles atenent a la relació que sovint es pot establir de manera inversa-
ment proporcional entre el reduit nombre d'habitants i la presencia 
forana ais matrimonis. Les taxes de Vilanova son les mes altes que hem 
pogut detallar i el poblé era el que menys pobladors tenia el 1787 - 4 3 1 -
dels 4 que hem estudiat de la Conca estricta. 

Durant la primera etapa, del 1597 al 1750, la taxa general d'exo
gámia és de 31,1%, amb pie domini del component masculí - 2 5 , 1 % - . 
Del 1751 al 1815 mostra una molt lleugera tendencia a la baixa 
-29 ,8%- pero el pes deis varons forans continua essent aclaparador 
-24%- . Queda ciar que Vilanova havia de cercar efectius humans 
forans per tal de nodrir les noces i com aquests eren aclaparadorament 
homes. Ja hem detallat on els buscava i ara hem vist quin percentatge 
representaven. 

Un cop efectuat l'estudi deis moviments immigratoris rebuts per 
via matrimonial per un conjunt de parróquies de la Conca, hem escollit 
els nuclis de Pontils i de Conesa de cara a comprovar-ne l'evolució a l'Alt 
Gaiá i a la Plataforma Segarrenca. 

L'elecció de Pontils obeeix al fet que conserva una bona part de 
registre del segle XVIII, que presenta una informado mes bona que 
el cas de Biure i té mes pes demográfic que Figuerola-Guimons. Biure 
i Figuerola son els dos únics llocs on el registre arriba fins el 1815, lle-
vat de Santa Coloma, on només hem dut a terme el recompte numé-
ric. 
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Pontils (Alt Gaiá) 

1585-1767 

P-P: 15% 
Fora-P: 47% 
P-Fora: 27% 
Fora-Fora: 11% 

Marits: Conca de Barbera 49 Mullers: Conca de Barbera.. 
AItCamp 20 
Anoia 19 
Segarra 6 
AltPenedés 2 
Tarragonés 2 
Urgell 1 
Baix Penedés 1 
Berguedá 1 

No catalans 8 

Total. 109 

26 
AItCamp 16 
Anoia 13 
Segarra 2 
Baix Camp 2 
AltPenedés 2 
Valles Oriental 2 
Baix Penedés 1 

Totals 64 

En el cas Pontils sorprén, d'entrada, l'escás nombre de noces cele-
brades entre parroquians: un ridícul 15%. El reduít poblament del lloc 
constitueix, sens dubte, l'explicació. Els pontilencs i les pontilenques 
havien d'anar a cercar marits i esposes fora de la localitat perqué el 
migrat nombre d'habitants hi obligava. 

La Conca obté el primer lloc de la nómina relativa ais marits 
forans. Un 45% en procedia. Son 24 les parróquies que entren en la 
relació. Hi ha molt poques concentracions dignes de tal nom: 6 son de 
Santa Perpetua, 5 de Santa Coloma, 4 de Montalegre -sufragánia de 
Santa Perpetua- i de Conesa, 3 de Forés, de Sant Gallard i de Sarral, 2 
de Figuerola, Biure, Vallverd i Les Piles, 1 de L'Espluga, Savellá, Mont-
brió de la Marca, La Cirera, Guimons, Vallespinosa, Seguer, Blancafort, 
Rocafort, Rocamora, Fonoll, Valldeperes i Llorac. Cal, per tant, posar 
una mica d'ordre dins aquesta relació. Així, sabem que 28 deis 49 nuvis 
forans casats a Pontils eren de l'Alt Gaiá i 7 de la Plataforma Segarrenca. 
Un altre cop, la proximitat resta com a factor clau, puix que, certament, 
35 deis 49 marits forans pertanyen a l'immediat rodal pontilenc. Del coll 
de Deográcies cap al sud, en altres paraules, de la Conca estricta, només 
procedeixen 7 nuvis i 6, tots excepte l'espluguí, son nats a pobles de la 
zona nord de la Conca. 

El segon lloc l'obté l'Alt Camp. Hi comptem 20 casos, el 18,4% del 
total. També és l'Alt Camp mes proper a Pontils: hi ha 5 nuvis de Que-
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rol, 3 d'Esblada, 2 de Salmella. La meitat son de Uogarrets que no disten 
ni 10 km. de Pontils. Encara caldria, afinant poc, afegir-hi el de Monta-
gut. La resta: 3 de Cahra, 2 d'Alió i Vila-rodona, 1 de Bráfim i de Valls. 

L'Anoia quasi encalca l'Alt Camp, ja que forneix 19 entrades 
-17,4%-. Ací només el nucli de Bellprat - 4 entrades- és proper a Pontils, 
pero amaga el terme del castell de Queralt que aporta 4 casos mes. Son 8 
de 19. Entre Bellprat i Miralles no hi ha, en línia recta, cap poblat. Miralles 
cedeix 3 nuvis. Roqueta, perduda al bell mig deis hoscos anoiencs, 1. La 
Goda, al nord d'Aguiló, 1 altre. La Llacuna i Tous, 2 mes. Orpí, en la línia 
de Miralles, 1 mes. Montmaneu, ais confins segarrencs, el darrer. 

Segueixen després els franceses - 8 casos- I al seu darrera, els 
segarrencs: 3 del poblet de Civit, 1 de Granyena, 1 d'Agramuntell i 1 de 
Montfar. Tot a la Segarra mes próxima al vessant nord de la Conca. 

La resta és testimoniatge pur: 2 de l'Alt Penedés -1 de Mediona i 1 
de Pontons -a tocar amh l'Anoia, el darrer-, 2 del Tarragonés -El Cat-
llar i La Riera-, només 1 urgellenc -Ciutadilla-, 1 del Berguedá -La 
Nou- i 1 del Baix Penedés -Bellver-. 

En resum, resta ciar que Pontils escollia els efectius humans en els 
nuclis mes propers i que Santa Perpetua i agregats i Santa Coloma i 
sufragánies constituíen un hon centre d'atracció. L'Alt Camp i TAnoia 
aportaven homes a l'altar pontilenc sobretot en les pohlacions i els Uo
garrets mes acostats al pohlet alto-gaianenc. 

A Pontils hi van casar 63 noies foranes. Abasten, recordem, un 
27% del total d'enllafos destriats quant al lloc d'origen anterior deis 
esposos i aconsegueixen, per tant, un gruix considerable del total. 

Les comarques repeteixen ordre d'importáncia. La primera, la 
Conca, controla un 39,7% del conjunt de núvies de fora vila, 6 punts 
menys que en el cas deis homes. Son, dones, 26 les mosses procedents de 
la Conca. D'on? Majoritáriament, de l'Alt Gaiá: 23 de les 26. Sobretot de 
Santa Perpetua - 8 - i de Santa Coloma - 5 - , pero també de Biure - 3 - , Gui-
mons i Vallespinosa - 2 - , Sant Magí, Aguiló i Figuerola - 1 - . El món alto-
gaianenc, vet-ho aquí. De les altres 3, 1 és de Vallverd -només passa el coll 
de Deográcies-, 1 de Forés i la darrera de l'allunyat nucli de Validara. 

Com en el cas deis homes, el segon lloc l'ocupa l'Alt Camp. Son 16 
aportacions, el 25% just del total. I de les 16,15 son del la zona d'aquella 
comarca mes propera a Pontils: 5 de Querol, 3 de Bellprat i de Salmella i 
2 d'Esblada i de Montagut. Només la noia nascuda a Cabra trenca la 
tónica. 

El tercer lloc, també per a l'Anoia. Amh 13 casos, el 20%. Un altre 
cop, una Anoia gens distant: 3 de Miralles, 2 d'Orpí i Tous, 1 de Fiol, 
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Queralt, La Llacuna, Clariana, Roqueta. Només Porquerisses un pél mes 
lluny. 

Els resultáis que ofereixen les tres comarques que figuren en pri
mer lloc de la relació son dignes de reteñir. Mes que comarques és l'im-
mediat rodal pontilenc el que palesa la seva presencia. 

Es ciar que, testimonialment, n'hi havia que venien de mes lluny: 2 
dones del Baix Camp -La Selva i Prades-, 2 de l'Alt Penedés -Pontons, 
pero atenció perqué la distancia en línia recta no va mes enllá deis 15 
kms.-, 2 de la Segarra -1 de Granyena i 1 de Santa Fe de Motfred, en els 
mateixos límits de la comarca segarrenca amb la zona colomina-, 2 del 
Valles Oriental -Caldes- i 1 del Baix Penedés -El Vendrell-. 

Aquests son els resultáis que ofereix Pontils: un tenue domini de 
l'área alto-gaianenca, seguida de r"hinterland" propiciat per l'Alt Camp 
i l'Anoia. Posats a no poder casar amb gent de la parroquia, els ponti-
lencs moderns no extremaven massa en l'espai la seva recerca. 

El reduit poblament de Pontils empenyia i obligava a cercar efec-
tius humans de cara a nodrir les noces de la parroquia fora de la vila. En 
aquest sentit, la taxa general d'exogámia obtinguda és alta i assoleix el 
valor percentual 70,9. D'altre cantó, fins i tot les núvies afluíen amb 
constancia del rodal immediat a casar a Pontils -26,2% davant el 44,7% 
deis nois-

Tot seguit donem a conéixer els resultáis obtinguts per a Conesa, 
la parroquia mes poblada de la Plataforma Segarrenca estudiada: 

Conesa (Plataforma Segarrenca) 

1598-1815 

C-C 40% 
Fora-C 39% 
C-Fora 18% 
Fora-Fora 3% 

Mariis Concade Barbera.... 140 Mullers Conca de Barbera., ,61 
La Segarra 37 
Alt Camp 15 
Urgell 12 
Anoia 10 
Tarragonés 3 
Garrigues 2 
Alt Urgell 1 
Baix Llobregat 1 

Segarra f. 19 
Urgell 9 
Anoia 9 
Alt Penedés 2 
Bages 1 
Baix Ebre 1 
Alt Camp 1 
Baix Camp 1 

94 



Bagas 1 Segriá 1 
Priorat 1 
Solsonés 1 

No catalans 15 No catalans 1 
No localitzats 5 No localitzats 2 

Total 243 Total 110 

Avaluem un total de 623 matrimonis, car ais 634 celebráis entre el 
1598 i el 1815 hem hagut de deixar fora d'observació aquells on hi ha 
una o dues procedéncies ignorades - 1 1 - . 

Un 40% de matrimonis entre gent de la parroquia -percentatge 
discret-, es veu quasi encalgat peí nombre de casos en qué el marit és de 
fora vila - 3 9 % - . En nombres absoluts son 250 i 243, respectivament. Hi 
ha un 18% de presencia forana femenina, no menystenible i un 3% de 
casos on els dos cónjuges son de fora vila. 

La Conca de Barbera abasta un 59% deis casos amb nuvi de fora 
vila. En 140 oportunitats el marit procedia de la comarca on Conesa és 
inscrita. Nogensmenys que 33 localitats de la Conca son presents a la 
nómina. Com és natural, en destaquen unes quantes: Savellá -16- , Roca-
fort -14- , Segura -12- , Vallfogona - 9 - , Vallverd i Torlanda - 7 - Aquest 6 
llocs controlen 65 observacions i constitueixen el centre d'atracció prin
cipal de Conesa. Encara hi podríem afegir tot el nucli d'altres indrets-
que no disten mes de 10 kms. de Conesa: Biure - 7 - , Santa Coloma, El 
Fonoll i Forés - 5 - , Llorac - 4 - , Guimons —3-, Les Piles i Passanant - 2 - , 
La Sala, La Pobla de Ferran, El Codony, La Glorieta, La Cirera i Rauric 
—1-. Son 39 casos. Per tant, un total de 104 observacions, el 74%, corres-
ponent a pobles que no son separats mes d'un parell d'hores de camí de 
Conesa. 

Mes lluny queden Barbera - 8 entrades-, L'Espluga - 5 - , Montbrió 
—4-, Vallespinosa, Montblanc i Vimbodí - 3 - , Solivella, Sarral i Lilla - 2 - i 
Ollers, Pira, Blancafort i Señan - 1 - . Per tant, la práctica totalitat de la 
Conca, excepte la mes meridional -Validara, Vilanova de Prades i Vila-
verd- hi és representada, per bé que en grau molt divers. 

Segueix la Segarra, amb 37 casos, el 15% del total. Son exactament 
18 els pobles que figuren a la relació que controlem. Sobresurten Talave-
ra - 7 - , L'Ametlla - 6 - i La Guardia Lada i Cabestany - 4 - . Son 21 aporta-
cions i cap d'aquestes 4 localitats dista mes de 10 kms. de Conesa. De fet, 
son poques les poblacions localitzades que es sitúen al nord de Cervera 
-La Tallada, Montpalau, Les Oluges, Freixenet i Bellveí: 5 casos en 
total-. La Segarra amb la qual estableix relació Conesa és la mes prope-
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ra: la mencionada suara i la de Mas del Bondia i Sant Antolí - 2 - , Cerve-
ra, Civit, Montoliu, Pallerols, Llindars, Rubinat i Granyena. 

La resta de comarques segueix a molta distancia. Queda ciar que 
amb el 73% de matrimonis amb nuvi forá controlats per la Conca i la 
Segarra en conjunt poc marge d'actuació queda per a la resta de zones. 
L'Alt Camp aconsegueix 15 entrades. No és sobrer d'indicar que tots els 
nuclis d'aquella comarca disten mes de 10 kms. de Conesa. Valls i Cabra 
- 3 - i La Masó - 2 - assoleixen mes de la meitat deis casos i son seguits de 
Montagut, Montferri, Alió, El Pont, Querol, Vila-rodona i Les Ordes, 
amb una sola entrada. 

El grup d'estrangers empata amb el de gent de l'Alt Camp: son 12 
franceses, 1 milanés, 1 d'Alcañiz i 1 de l'Arquebisbat de Burgos. 

Continua l'Urgell amb 12 casos: Quimera és el poblé urgellenc 
mes proper a Conesa i obté 5 casos. Ciutadilla és a tocar de Guimerá i en 
té 3. Nalec i Rocallaura, a la part meridional de l'Urgell, també hi son 
presents. La zona sud-est de l'Urgell abasta 10 deis 12 casos. Només Bar-
bens i Ivars n'escapen. 

L'Anoia reté 10 casos: els poblats mes propers a la Conca -La Goda 
i Bellprat- en controlen 2 cadascun, la capital de comarca 2 mes, Car-
basí i Porquerisses, ais límits amb la Segarra, un altre parell i La Llacuna 
i Clariana, la resta. 

Descendim, després, ais valors testimoniáis: 3 nuvis arribats del 
Tarragonés -2 de Vila-llonga i 1 d'Altafulla-, 2 de les Garrigues -deis 
Omellons-, 1 de l'Alt Urgell -Artedó-, 1 del Baix Llobregat -Esparre-
guera-, 1 del Bages -Castellfollit del Boix- i 1 del novell Fia d'Urgell 
-Mollerussa-. 

Recordem, abans de passar a estudiar la provinenga de les núvies, 
un parell de dades: el 59% de marits de la Conca i el 15% de la Segarra. 
Mes enllá d'ací, fins i tot els estrangers igualaven els de l'Alt Camp. 

Varen ser 108 les núvies forasteres amb procedencia coneguda 
esposades a Conesa. La Conca i la Segarra tornen a obtenir els dos pri-
mers llocs de la taula. La Conca obté un 56,5% deis casos i la Segarra un 
17,5%. Per tant, 3 de cada 4 noies procedía d 'una d'aquestes dues zones. 

També com succeia en el cas deis homes forans, és l'área mes 
próxima a Conesa la que forneix el nombre d'aportacions mes notable. 
De les 61 núvies maridades al poblé, 51 - 8 4 % - son naturals de llocs dis
tan ts menys de 10 km. de Conesa: 16 de Rocafort -una quarta part del 
total-, 8 de Savellá, 5 de Segura i de Vallfogona, 4 de Montbrió de la 
Marca i de Guimons, 2 de Santa Coloma, 1 de Les Piles, Vallverd, el mas 
del Cogul, Forés, La Cirera, Sabella i Rauric. Per tant, només 10 son de 
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localitats mes enllá de 3 o 4 hores a peu: 4 de Pontils, 2 de Sarral, 2 de 
Vallespinosa, 1 de Barbera i 1 de Señan. La tendencia abans apuntada de 
no cercar marit mes enllá del rodal resta clara: la Conca mes al sud de 
Rocafort aconsegueix una representació mínima. 

La Segarra concentra 19 observacions. Fa poc temps que Vallfogo-
na forma part de la Conca. Ho escrivim perqué de ser la Divisió Territo
rial adoptada en el nostre estudi l'anterior a Tactual, les aportacions de 
la Segarra i la Conca restañen un xic mes equilibrades. El pes de la zona 
situada al sud de Cervera és majoritari, només La Tallada -1 cas- n'es
capa. Domina Talavera - 5 casos-, seguit de Rubinat, Montfar i Monto-
liu -2 casos- i de 7 poblacions mes amb una mostra: L'Ametlla, Bell-
munt, La Mora, Mas del Bondia, Pallerols, La Sisquella i Llindars. Com 
en el cas del nuvis forans, Conesa tria el seus enllafos en l'área mes 
propera. 

Segueix rUrgell, amb 9 cessions de núvia a les noces conesines. Son 
3 les provinents de Verdú -nucli urgellenc fronterer amb la Segarra-, 2 
de Sant Martí de Maldá -al sud de l'Urgell-, 2 del Tarros -al nord-oest de 
la comarca-, 1 de la capital -Tárrega- i 1 del proper poblé de Guimerá, a 
la valí del Corb. 

L'Anoia controla idéntic nombre de casos que l'Urgell. Bellprat, a 
la perllongació de l'Alt Gaiá s'emporta 5 casos; La Llacuna, mes a l'inte-
rior, 2; Montmaneu, ais confins segarrencs, 1 i Tous el darrer. 

Després de l'Alt Penedés -Pontons amb 2 casos-, podem oferir 
una relació de 7 comarques amb 1 aportado: Alfara -Baix Ebre-, Su 
-Solsonés-, Montbñó del Camp -Baix Camp-, Salmella -Alt Camp-
Alforja -Priorat-, Corbins -Segriá- i Manresa -Bages- Fins i tot hi ha 
una filia de franceses casada a Conesa. 

La taxa general d'exogámia obtinguda a Conesa resta situada en la 
banda alta en obtenir el valor percentual 27,8%. Els homes doblen la 
representació femenina-19,2% i 8,6%, respectivament-. 

S'escau d'ofeñr una valorado global deis resultats obtinguts amb 
aquest cálcul. A les dues parróquies on hem efectuat un tractament 
diversificat entre els segles XVII i XVIII no és d'observar cap diferencia 
de comportament significativa en línies generáis: mentre a Barbera la 
taxa d'exogámia intersexes puja 6 punts al llarg del segle XVIII a Vila-
verd resta lleugerament a la baixa durant la mateixa centuria. 

Excepció de Pontils, les taxes generáis osciMen entre el 17,8% de 
Solivella durant la segona meitat del segle XVIII i el 31,1% de Vilanova 
de Prades entre el 1597 i el 1750. Pontils és un cas fora deis parámetres 
normáis, car disposava d'un poblament molt migrat. Posades en relació 
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amb els resultats de Vilanova i la Geltrú -18,8% al Set-cents (Martínez, 
105)- i Sitges -14% del 1674 al 1799 (Martínez, 1984)-, les taxes gene
ráis d'exogámia obtingudes a la mitja dotzena de localitats enquestades 
de la Conca denoten un fluxe immigratori via noces d'una importancia 
quantitativa no menystenible. 

A riscs de repetir observacions ja efectuades, voldríem que de 
l'análisi deis moviments migratoris via boda en 6 parróquies de la Conca 
quedes ciar, definitivament, la importancia del factor de la proximitat 
geográfica. Tots els nuclis estudiats tendien a dur a terme els matrimonis 
amb cónjuge forá en el rodal mes immediat en una proporció que nor-
malment abasta tres quartes parts del total. 

Convé de saber si s'esdevenia igual en d'altres localitats on també 
ha estat dut a terme aquest estudi. A Tárrega, la situació sembla forga 
diferent a la de les parróquies enquestades de la Conca: "el radi geográ-
fic d'atracció matrimonial és molt ampli i arriba molt, molt lluny". El 
grup de poblacions situades a mes de 100 km. obté superior nombre de 
mostres que el de viles situades a menys de 10 km. Entre 10 i 24 km. hom 
compta 103 localitzacions, entre 25 i 49 km., 92, entre 50 i 99, 70 (Pla
nes, 425). Es ciar que el món urgellenc no disposava de tants nuclis de 
poblament ni tan densament situats com els de la Conca, pero, malgrat 
tot, sembla ciar que el cas de Tárrega denota fortes diferencies respecte 
al comportament conquenc. Segurament el grup de 10-24 kms. aparcix 
tan "inflat" a Tárrega perqué la vila efectúa munió de casaments amb els 
nombrosíssims poblets de la Segarra. 

Hi ha resultats molt mes acostats ais obtinguts per la Conca. Ais 
pobles del centre de la Plana d'Urgell, entre el 1750 i el 1862, un 47,6% 
deis marits forans provenia de llocs situats a menys de 15 kms. de les 
diverses localitats estudiades i un 30,8% de pobles distants entre 15 i 24 
kms. (Mateu, 141). El centre de l'Urgell resta mes Iligat que Tárrega i 
menys que certs pobles de la Conca a la comarca immediata. 

Al Valles Oriental, els moviments de població mes importants 
rebuts per matrimoni en el decurs del segle XVll son els intracomarcals 
i, en segon lloc, els que es produeixen amb les comarques veínes. L' 
autor en conclou l'existéncia d'un fenomen d'autoregulació entre els 
diferents pobles de la comarca. Tot i que opina que no es poden minus-
valorar les aportacions de fora de la comarca, sobretot durant la segona 
meitat de la centuria, aqüestes no constituirien un factor básic d'explica-
ció del comportament poblacional, car els increments eren irregulars i 
les entrades foranes minses (Dantí, 131-132). 
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A Tarragona, al llarg del segle XVII, el corrent immigratori és 
considerat un factor positiu per al desenvolupament demográfic, enca
ra que amb etapes de flux i reflux: del 1600 al 1640 té una incidencia 
menor, amb l'esclat de la guerra deis Segadors s'obre una fase alcista i 
de substitució deis contingents demográfics deapareguts que arriba fins 
entrar al darrer quart del segle, quan els immigrants no son tan neces-
saris (Lozano). 

A Vilanova i la Geltrú, durant el segle XVIII, vora el 57% de la 
immigració via noces procedia de la comarca, un 37% era de la resta del 
Principat i un 2% de la península i d'altres indrets. L'autor confirma un 
increment important del fenomen a fináis del segle XVIII, segurament a 
causa del fort desenvolupament comercial que llavors experimentava la 
vila i l'atracció de capital huma que se'n derivava (Martínez, 103). 

Una recent aportació ha de ser comentada. Hom ha posat en ciar i 
net la polémica sobre el creixement demográfic cátala del segle XVIII 
que han sostingut Nadal i Vilar. S'hi defensa que en la concepció del 
segon historiador, la Catalunya del segle XVIII era un país que s'havia fet 
en solitari, tot i insistir en la magnitud de les migracions internes. Nadal 
considera importants els moviments migratoris, sobretot a la darrera 
part del segle, malgrat que el sistema d'estudi que duu a terme -treball 
en els arxius parroquials- no és, segons l'opinió deis articulistes, massa 
correcta de cara a atansar-se al problema (Grau-López). Aquest punt del 
nostre treball contradiu la darrera percepció del tema i aquí demostrem 
que els sacramentaris també son una eina básica per aproximar-se a la 
qüestió. 

Al País Valencia, treballs d'aquesta mena están molt desenvolupats. 
Potser tot arrenca d'una polémica historiográfica encelada arran de la 
necessitat d'establir el perqué del creixement demográfic valencia al 
llarg del segle XVIII. En resum, Domínguez Ortiz defensa que aquest 
s'efectuá a partir deis propis efectius humans, mentre que Bustelo l'atri-
bueix a l'arríbada massiva d'immigrants -unes 2.700 persones cada any 
vingudes de fora del Regne- (Castillo, 281). 

Els resultats obtinguts en diverses localitats del País Valencia no 
semblen abonar la teoría immigracionista. A Agost -Camp d'Alacant, a 
17 kms.de la capital-, entre el 17171 el 1811, els homes esposats al poblé 
eren en un 84,9% originaris de la parroquia i el percentatge arribava al 
90,5% en el cas de les dones (Castillo, 489). I encara els immigrants pro-
cedien del rodal immediat, refiexe d'intercanvis de població entre una 
mateixa área. 

En el cas de Benejúzar —Baix Segura- hom adopta una metodolo
gía innovadora, puix que hom considera els cónjuges forans que en el 
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moment de casar consten com a feligreses de la població. El resultat: a la 
primera meitat del segle XVIII, mes deis 27% deis contraents era de fora 
vila encara que residía a Benejuzar. El máxim de procedéncies foranes 
s'aconseguí entre el 1702 i el 1731, possiblement continuant un corrent 
migratorí amb arrels sis-centístes. Quant al 27% de forasters, el 55,1% 
era de la mateíx comarca -42 ,1% d'Oriola- i un important 31,2% de la 
regió murciana. A fináis del segle XVIII el corrent havia caigut en pícat 
(MíUán, 473-475). 

A La Vila Joísa, hom detecta un alt grau d'indeterminacions a cau
sa de limitacíons documentáis: a la primera meitat de segle un 39% deis 
llocs d'origen deis nuvis resulten desconeguts i és un 36% en el cas de 
les dones. En canvi, a la segona meitat, el máxim d'incencrecions 
- h o m e s - arriba al 3%. Els tant per cents son superiors fins i tot ais 
d'Agost: del 1700 al 1749 un 94,6% del nuvis i un 98,7% de les núvies 
eren de la vila; del 1750 al 1799, el 90,5% i el 95,9%. Hi havia 6 estran-
gers - 2 franceses- i l'autora comenta el possible carácter familiar mes 
que no pas individual de la immigració (Regles, 360-361). 

En el cas de Benimaclet -vora Valencia ciutat-, resta establida una 
forta mobilitat poblacional. Del 1710 al 1780 nemes un 23,42% deis cón-
juges son de la parroquia. Un 40,5 precedeix de Ciutat de Valencia, un 
29,7% de l'Horta, un 1,35% de la regió de Valencia, un 2,25% del País 
Valencia i un 2,70% d'Espanya. Com que els marges territorials sobre els 
quals opera la immigració son escassos, "podemos descartar la variable 
migratoria como factor a considerar en la explicación evolutiva de la 
población" (Pérez García, 406). 

Endevinem a escatir la relació entre la proximitat geográfica i la 
importancia quantítativa del fenomen immigratori. Els percentatges 
obtinguts a Benimaclet pertanyen a una altra dimensió que els d'Agost o 
La Vila Joiosa. Interessa de recellir algunes dades que aporta el mateix 
autor: del 25% de cónjuges foranis de Nules -segle XVIII-, el 83% 
venien del País Valencia; a Mascarell, del 23,9% de forasters, el 83% eren 
de la comarca; a l'Algar, del 26,3% de forans, només el 2,6 procedía de 
fora la comarca (Pérez García, 406). Es de veure que els tants per cent 
obtinguts a Nules, Mascarell o l'Algar es sitúen entre els de Benimaclet 
-extrem baix de bodes entre parrequíans- i Agest i La Vila Joiosa - e n 
prácticament no hi casava cap foraster-. Amb tot, la presencia de forans 
és menor que a la Conca: recordem el 38% de forasters a les noces de 
Solivella a la segona meitat del segle XVIII, el 42% de Vilaverd-La Riba 
entre,el 1701 i el 1815 o l'extrem 62% de Barbera al Uarg del segle 
XVIII. Quant a la distancia deis centres de precedencia, la situació sem
bla parella a la conquenca. 
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Controlen!, també, un parell de cálculs referits al segle XVII que 
podrem comparar amb Barbera i Vilaverd-La Riba. A Bellreguard -La 
Safor-, entre el 1624 i el 1699, hi havia un 62% de nuvis nats al poblé i 
un 38% de forans, amatents ais casos coneguts. L'autor efectúa l'estudi 
dividint els matrimonis per generacions de 30 anys. Ens interessen espe-
cialment l'evolució observada del 1670 al 1699: 69,3% de matrimonis 
entre gent de Bellreguard. Del 30% restant, el 17% son de la comarca 
-La Safor- i un 7% del País Valencia. Del 6% que queda, el 3% pertoca a 
casos desconeguts i un 2,5 a aragoneses. La conclusió és que el desenvo-
lupament demografic no és degut a la immigració sino al creixement 
natural (Casanova, 259-261). 

El segle XVII contempla un comportament totalment dispar al de 
Bellreguard en el cas d'Ondara: entre el 1623 i el 1640 els colons foras-
ters suposen el 73% del total i del 1641 al 1660 només el 33%. La vingu-
da de colons coincideix amb els moments mes próspers (Miralles, 349). 

Amatents al cas de Bellreguard, notem que el percentatge de 
noces entre parroquians és 20 punts superior al de Vilaverd i Barbera, 
on resta situat en vora el 50%. Si a Bellreguard hom no pot concedir 
importancia al fenomen immigratori com a causa explicativa del 
creixement demografic, sí que considerem que a la Conca la situació 
pot ser diferent i intentarem de demostrar-ho en el cas de Solivella i de 
L'Espluga. 

A les poblacions navarreses estudiades per Floristán, els Uigams 
estrets amb les poblacions mes properes resten fermament establerts. A 
Abárzuza, a la primera meitat del segle XVIII, 48 nuvis procedien de 
localitats distants menys de 10 kms. i 20 de situades entre els 10 i els 25 
kms.. A Bargota, en la mateixa época, la relació era de 63 a 14 (Floris
tán, 148). 

Podem aportar, finalment, algunes notes referides a Franga. A 
Pont de Vaux -Bresse-, entre el 1582 i el 1610, un 72% de les núvies 
eren nades al lloc o en parróquies veínes - n o hi ha mes detall-. En el cas 
deis homes, el tant per cent queia al 52% (Turrel). 

A Corbeil -rodáis de Paris-, 713 esposos sobre 800 - 8 9 % - eren de 
la diócesi de Paris, entre el 1593 i el 1670 (Moncourier). 

A Vernouil-Vernouillet, del 1740 al 1789, els matrimonis celebrats 
amb 2 cónjuges nats a la parroquia eren el 82% (Lenglet). A Suresnes, 
entre el 1735 i el 1789, per una mostra de 471 noces, hi havia un 66% 
d'homes de la parroquia i un 89% de dones de la mateixa naturalitat 
(Allieu-Pendino). 
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A Mussey i Blecourt —Vallage-, hom estableix un 42% de con-
traents forans del 1681 al 1735 i un 46% entre el 1736-1790. El 72% pro-
cedien de llocs distants menys de 10 km. (Arbellot). 

El resultats obtinguts per al segle XVII a Franca teñen difícil com-
paració amb els de la Conca en resultar d'aproximacions metodológi-
ques divergents. Només a l'área del Vallage, i al segle XVIII, el fenomen 
de la immigració via nupcial sembla haver estat significativament nota
ble, menys, pero, que a la Conca. 

La perdurado del Ilinatge iminigrat 

Els estudis demográfics aturen el seu recorregut peí tema de la 
immigració amb l'establiment de la procedencia geográfica deis nuvis i 
de les núvies de fora vila casades a la localitat. 

Malgrat que reduint molt la mostra, hem cregut necessari d'endin-
sar-nos en un aspecte que considerem clau: avaluar si aqüestes onades 
d'immigrants -bornes- arribats a una població per contraure matrimoni 
s'hi quedaren a viure. Hem considerat que el fet de batejar un parell de 
filis a la vila pot ser un símptoma inequívoc de la predisposició a roman-
dre-hi. Comprovar si h¡ havien mort implicava perdre d'observació un 
bon nombre de fitxes, les referents a la darrera etapa de l'estudi. Sigui 
com sigui, aquest punt és tan novedós que desconeixem qualsevol apor
tado metodológica previa i, per tant, el métode que hem usat el conside
rem, de moment, válid. Aquest fet no treu que pugui ser objecte de mati-
sacions i re toes posteriors. 

La font documental primera ve constituida pels Ilibres de matrimo-
nis. A partir d'aquests cal dur a terme una relació deis nous cognoms 
arribats a una població i la seva procedencia geográfica. Després cal pas-
sar a determinar els baptismes corresponents a cadascuna de les diverses 
nissagues i concretar la importancia numérica deis nouvinguts respecte 
a la població anteriorment resident a la vila i respecte al grup d'immi
grants que no deixaren petja. 

Exemplifiquem-ho, de moment, en el cas solivellenc. Hem dut a 
terme els talls cronológics habituáis en l'estudi d'aquesta parroquia: 
1685-1750 i 1751-1800. 

En la primera etapa disposem d'un conjunt de 56 cognoms dife-
rents relatius a nissagues amb filis batejats a la parroquia. D'aquests 56, 29 
son solivellencs. Apuntem, només de passada, que d'aquests 29 cognoms 
solivellencs, només 4 eren presents al fogatge del 1553. La renovado 
demográfica i, per tant, onomástica havia estat prácticament total. 
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Hi ha, dones, 27 cognoms de forans amb filis batejats a la parro
quia. La comarca d'origen de la gent que els duia era: 13 de la Conca, 4 
de l'Alt Camp, 3 estrangers -Castella, Galicia i Artois-, 2 de l'Urgell, 2 de 
la Segarra, 1 del Tarragonés, 1 de l'Anoia i 1 del Solsonés. Advertim que 
el darrer no figura en les comarques de procedencia deis marits forans 
en l'estudi dedicat a l'origen - o residencia anterior- deis esposos per
qué casa amb una blancafortina i, per tant, els dos eren de fora vila. El 
mateix succeí amb un "suposat" francés -la partida no ho esclareix i per 
aixó no resulta comptabilitzat en l'estudi de la immigració occitana-, 
esposat amb una donzella de Sant Sadurní d'Anoia. 

Resta, per tant, ciar i net el domini de la gent de la Conca. De les 
13 aportacions conquenques -quasi la meitat del total- 6 pertoquen 
bornes de Blancafort, 3 son de Vallespinosa, 2 de Rocafort de Queralt, 1 
de Sarral i de Pira. El nucli blancafortí, queja controlava 19 aportacions 
amb marit fora a la primera meitat del segle XVIII, forneix una aporta
d o important de nova sang a Solivella i no deixa de ser notable la cessió 
demográfica del petit poblet de Vallespinosa. 

Peí que fa ais 4 cognoms procedents de l'Alt Camp, la meitat son 
de Valls i els 2 restants de Vilabella i El Pía. 

Rocallaura i Montblanquet -l'Urgell immediat a Solivella- també 
forneixen 2 aportacions. 

En conjunt, a la primera part deis segle XVIII, 29 cognoms solive-
llencs -només 4 deis quals arrenquen de mitjan segle XVI- fan estada 
amb 27 de forans -la meitat deis quals venen de la Conca-

Si recordem que van ser 56 els marits forans esposáis amb noies de 
Solivella entre el 1685 i el 1750, podem afirmar que vora la meitat 
-48%-van engendrar filis batejats a la parroquia i, per tant, palesaren la 
seva voluntat d'arrelar al poblé. Convé de reteñir aquest percentatge de 
ca'-a a efectuar la comparado amb els resultats de la segona meitat del 
segle XVIII. 

Del 1751 al 1800 son 62 els cognoms presents ais baptismes cele
bráis a la parroquia i son 38 els de nissagues solivellenques, el 61%. Deis 
24 cognoms de procedencia forana, 10 provenen de nuvis de la Conca 
casats a Solivella. Si a la primera meitat de la centuria l'aportació blanca
fortina era la mes destacada, a la segona meitat la dispersió és mes nota
ble: repeteixen Blancafort i Belltall -2 casos- i a mes hi ha nuvis 
d'Aguiló, Barbera, Forés, La Guardia, Montblanc i Montbrió. 

A continuado, ve l'Alt Camp amb 3 entrades -Rourell, Querol i 
Valls-, l'Anoia amb 2 -Argensola i Tous-, el Pallars Sobirá també amb 2 
-Peramea i Ribera de Cardos- i les Garrigues -Omellons-, el Tarragonés 
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-Altafulla-, el Baix Camp -Castellvell-, el Solsonés -Lladurs-, l'Osona 
-Sant Julia de Cabrera-, l'Urgell -Sant Martí de Maldá- i la Segarra 
-Tora-. 

Es tracta, dones, d' 11 comarques diferents efectuant diverses apor-
tacions a les bodes solivellenques i, mes enllá, a la vida diaria de la pobla-
ció. D'altra banda, no es pot escriure afirmant la proximitat deis nuclis 
avaluats: la presencia de pallaresos i, menys, solsonencs i osonencs, la 
posa en entredit. 

Per un altre cantó, el percentatge de marits forans amb descenden
cia batejada al poblé en relació amb el total d'arribades és molt menor 
que a la primera meitat del segle XVIII: només vora un 30% hi bategen 
filis contra el vora 50% de l'etapa 1685-1750. 

A la primera meitat de segle i ais darrers quinze anys del segle XVII 
eren 27 els marits arribats de mes enllá del terme de Solivella, mentre 
que eren 29 els solivellencs de soca-rel. Del 1751 al 1800 l'esvoranc 
s'eixampla: 38 nissagues ja establertes a la parroquia en contemplen la 
nova residencia de 24. 

Convé reteñir que van ser 51 les famílies creades a Solivella del 
1685 al 1800 a partir d'una condició de foraster del marit. Es fa mes difí
cil de determinar quantes eren les nissagues residents des feia temps al 
poblé, així com concretar el grau de perdurado de les noves entrades en 
avaluado. Ho esclarim: de les 27 parelles amb nuvi forá i filis batejats a la 
vila durant la primera etapa enquestada, tan sois 12 perduren fins el 
1800. La resta - 1 5 - desapareixen d'escena en teñir només filis femelles 
o, senzillament, en haver mort tota la descendencia masculina. 

Queda ciar, per tant, que aquest tipus de treball requereix moka 
calma en el buidat i molta cura a l'hora de fer afirmacions que mai 
poden ser categóriques. Si bé és indubtable que Solivella va créixer en 
part grades a l'aportació forastera, resulta difícil d'avaluar amb precisió 
l'abast d'aquesta influencia. 

Recordem que foren 138 -56 i 82- els marits no naturals de Solivel
la casats a la parroquia entre 1685 i 1800. D'aquests, només 51 van dur 
filis al món mentre residien al poblé i encara sabem que 15 es van per-
dre peí camí, car no trobem el seu cognom relacionat a la segona meitat 
del segle XVIII en les actes de matrimoni. 

Hi ha també a tractar el tema deis oficis desenvolupats per aquests 
nouvinguts per tal de comprovar si les aportacions foranes eren majori-
táriament pageses o menestrals i, així, precisar certs desequilibris en l'es-
tructura ocupacional de la poblado. Fins i tot, aquest estudi pot resultar 
útil de cara a precisar diferencies segons les époques estudiades. 
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Deis 27 nuvis forans arribáis a Solivella entre 1685 i 1750, l'ampla 
majoria eren pagesos -19 - , hi havia 2 mestres de cases -els dos de l'Alt 
Camp; de Valls i Vilabella-, 1 mestre d'escola -el de la Llacuna-, 1 moli-
ner -de Valls- i 4 oficis indefinits en no constar a l'acta de matrimoni 
-cal teñir en compte que 2 eren membres de la noblesa-. El domini de 
Testament pagés és indiscutible. 

A mes, el Ilibre de matrimonis forneix algunes informacions prou 
interessants. En 5 oportunitats especificava que el nuvi fora vivia a Solivella 
amb anterioritat a la boda -sota la fórmula "natural de .... habitant a...."- i 
encara en un altre cas ho concretava: en Torruella, nat a Guspí, vivia a la 
població des 10 anys abans de les noces. Finalment, en Ivern, de la Torre-
dembarra, habitava al terme de L'Espluga abans d'esposar a Solivella. 

No cal dir com aquest fet abona la necessitat d'estudiar mes el lloc 
d'origen que no pas el de residencia deis cónjuges forans. Casos com els 
que acabem de descriure res fa pensar que fossin únics, només succeeix 
que un registre especialment escrúpulos en consent la detecció. Si estu-
diem el lloc de residencia resulta que tots els casos anteriorment men-
cionats correspondrien a persones residents a Solivella tot i que no hi 
eren pas nades. 

Per un altre cantó, hem estudiat les professions desenvolupades 
pels 24 marits forans casats a la vila entre el 1751 i el 1800. La major part, 
com era d'esperar, eren pagesos - 1 1 - i seguien els mestres de cases - 3 , 
potser donant resposta a una intuíble febre constructora Iligada amb el 
creixement demográfic- Hi havia un parell d'albeiters i 1 apotecari, 1 
ferrer, 1 moliner, 1 negociant, 1 sastre, 1 doctor en medicina, 1 pastor i 1 
teixidor de lli. Una bona gamma de menestrals i de gent dedicada a cui
dar de la salut hi era representada. Segurament, que el sol cultivable del 
terme ja tenia prou bracos que s'hi dediquessin i que el poblé anava 
mancat d'alguns menestrals o, amb el creixement, hi havia necessitat de 
mes d'un especialitzat en el mateix oñci. 

Observem com el nombre de pagesos és molt menor a l'obtingut 
durant la primera meitat del segle XVIII, com repeteixen els mestres de 
cases i com l'estament menestral era inexistent a la primera etapa de la 
centuria i a la segona, en canvi, hi és important. L'explicació anterior
ment apuntada ens sembla válida. 

Cap, finalment, la possibilitat de periodificar temporalment les 
arribades de nuvis forans amb descendencia a Solivella. 

Del 1685 al 1750, 15 de les 27 vingudes es concentraren en el 
període 1711-1730, mes concretament en l'etapa que s'escola entre 
l'acabament de la Guerra de Successió -1714— i el 1727. Fins el 1710 
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només teñen lloc 6 entrades en avaluació de marits forans i des del 1727 
fins el 1750, cap mes. 

El lapse temporal 1714 a 1727 fou especialment fructífer, dones, 
per a la demografía solivellenca, mentre que del 1685 al 1699 només un 
nuvi foraster arrelá al poblé. Tampoc hi va haver cap enlla? amb aqües
tes característiques del 1709 al 1713 quan la Guerra de Successió i del 
1743 al 1749 -coincidint amb una etapa demográficament crítica-

A la segona meitat de segle, s'ofereixen a análisi 3 decennis amb 
un bon volum d'arribades -1751-1760, 1771-1780 i 1791-1800, amb 7, 6 i 
6, respectivament-, un de mediocre —1781-1790, amb 4 - i un darrer de 
molt baix -1761-1770, amb 1-. 

Notem com les bodes amb nuvi forá i resident al poblé és presen
ten molt disperses al llarg del temps. Només pot resultar significatiu 
assenyalar que 3 tingueren lloc el 1773 i 5 el 1797, mentre que en el 
decenni que va del 1763 al 1772 no en fou celebrada cap d'aquest tipus. 

A tall de conclusió, convé de reteñir la importancia de les aporta-
cions deis marits forans a les noces solivellenques. Un total de 51 
cognoms provenen de fora vila i sabem que 15 no arribaren al 1750. 
D'altre cantó, la permanencia posterior a la parroquia és molt mes 
desenvolupada en els esposats a la primera meitat de la centuria que a la 
segona. Quant ais oficis, resta palesa una major importancia de la 
menestralía a la segona part del segle i un pes majoritari de l'element 
pagés a la primera. Constatem, també, com gran part de les arribades 
teñen lloc entre 1714-1727, 1751-1759 i el darrer trentenni de segle, si 
bé alguns deis naturals d'altres indrets ja vivien a Solivella des de feia un 
temps a l'hora de contreure núpcies. 

Al llarg del segle XVIII i inicis del XIX foren for?a els no esplu-
guins casats amb donzelles o viudes naturals de L'Espluga. Hem centrat 
l'estudi en aquells que engendraren filis máseles batejats a la parroquia. 
La rao és evident: son els únics que teñen possibilitats de fer perdurar la 
nissaga mes enllá d'una generado. Alguns deis matrimonis celebrats a 
Sant Miquel responen al costum de casar al poblé de la noia i no és estra-
ny que no fessin incrementar la població, car els cónjuges devien passar 
a residir fora vila —al poblé del no i - un cop enllestida la boda. 

Fou molt notable el nombre de marits forasters que feren portar al 
món filis amb possibilitats de perdurar la nissaga fins el 1810, si mes no. 
N'hem avaluat un total de 167. Val a dir que 5 cognoms -Alsamora, 
Anglés, Escoter, Torrell i Torruella- no tingueren descendencia masculi
na viva en arribar a l'any 1810, pero estaven en plena etapa reproducto-
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ra i, per tant, no hem volgut desestimar-los, car tenien moltes possibili-
tats de seguir endavant. Tots foren localitzats a la parroquia en el darrer 
decenni estudiat. Volem centrar-nos en dos punts: el lloc d'origen i el 
moment d'arribada a l'Espluga. Acabarem donant compte de les profes-
sions desenvolupades pels nouvinguts arrelats a la parroquia espluguina. 

Ens ha estat possible de concretar la comarca de procedencia de 
163 d'aquests individus. De dos només en sabem el bisbat d'origen - u n 
d'Urgell i un altre de Girona, llocs de Ribes i de Masones, respectiva-
ment- o trobem, a la partida de matrimoni i /o de baptisme, un laconic 
"habitant a l'Espluga" -cognom Macip- o un fill de pares incógnits que 
no sabem on fou batejat -cognom Ventura-. 

Comarca de procedencia deis marits amb cognom perdiirat 
fins 1810. L'Espluga deFrancolí (1693-1815). 

Comarca Nombre de cognoms 

Conca de Barbera 86 
Alt Camp 19 
Garrigues 12 
Urgell 9 
Tarragonés 6 
Segarra 5 
Baix Camp 5 
Baix Penedés 3 
Berguedá 3 
Franca 3 
Barcelonés 2 
Segriá 2 
Alt Penedés 
Anoia 
Baix Empordá 
Noguera 
Ripollés 
Reselló 
Austria 
Roma 

Total 163 

El predomini de la Conca de Barbera és indiscutible i la comarca 
abasta mes del 50% deis casos estudiats. El primer lloc, quant a pobles, 
correspon a Vimbodí amb 16 aportacions, seguit de Blancafort amb 13, 
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Rojals amb 8, Vilaverd amb 7 i La Guardia deis Prats amb 5. Aqüestes 5 
localitats totalitzen 50 casos, vora el 60% de les entrades de la comarca. 
Montblanc i Señan figuren amb 4; Barbera, Pira, Sarral, Validara i Val-
lespinosa amb 3; El Codony, Lilla, Rojalons i Santa Coloma amb 2 i 
Aguiló, Belltall, Pontils, Solivella i Vilanova de Prades amb 1. En total hi 
figuren 21 pobles, gairebé el total de la comarca, excepció de Rocafort. 
Els nuclis propers de Vimbodí, Blancafort i Vilaverd son dominants. A 
l'Alt Camp només el predomini alcoverenc és ciar —5 casos-, seguit de 
Valls - 3 - i de Figuerola - 2 - . La capital de les Garrigues, Borges Blan-
ques, ocupa el primer lloc de la comarca que presideix - 3 entrades-, 
seguida de Fulleda, Tarrés i Vinaixa - 2 - . 

A rUrgell, Rocallaura i Montblanquet-3 i 2 ocurréncies- s'empor-
ten la majoria. 

Al Tarragonés, destaca El Catllar, amb la meitat de les localitza-
cions, mentre que a la Segarra cap població repeteix. 

El ventall de 17 comarques és considerable i la llunyania d'algunes 
sorprén. El pes concret de la Conca i de l'Alt Camp, d'on procedien 6 de 
cada 10 nouvinguts resta fora de dubte, així com la importancia de la 
proximitat geográfica a l'hora d'esposar. 

Cal dur a terme un breu repás al marc professional deis espluguins 
d'adopció al llarg del segle XVIIL 

Treballem sobre un total de 167 mostres. En 12 ocasions ignorem 
l'ofici desenvolupat per l'espós i, si bé hem de considerar que la tasca 
pagesa hi devia ser majoritária, hem de desestimar aquests casos. La 
nómina resta reduída, dones, a 155 observacions. 

La dedicado pagesa és predominant: abasta 106 deis casos, vora 7 
de cada 10. Aquesta proporció és totalment versemblant, car L'Espluga 
devia teñir un carácter de vila basada sobretot en l'explotació agrícola, 
malgrat la natural presencia de menestrals. 

Continua a molta distancia, en ordre d'importáncia numérica, 
l'ofici de moliner. Era desenvolupat per 8 nouvinguts. Cognoms: Badia, 
Conillera, Espasa, Garsavall, Penedés, Rosselló - 2 - i Torrell. La proximi
tat a la vila de cursos d'aigua d'una certa importancia -el riu Francolí-
ha de ser explicado d'aquesta presencia significativa de moliners arri-
bats de fora vila. 

Segueixen els grups deis fusters i deis mestres de cases, amb 7 mos
tres cadascun. Els segons, directament relacionats amb l'auge demográ-
fic a través de la construcció de nous edificis o / i l'habilitació deis antics, 
devien teñir forf a feina en L'Espluga de la segona meitat del XVIIL Els 
cognoms deis fusters: Alsina, Ferrer, Fonts, Martí, Miquel, Puig i Rubio. 
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Els deis paletes: Bartra, Carbonell, Ferrer, Gamell, Morgades, Oliver i 
Porta. 

Grups relacionats amb el treball deis metalls ocupaven un lloc 
notable: 4 ferrers -Garrell, Pedro, Penedés i Virgili-, 1 serraller -Ode-
na-, 1 calderer -l'italiá Nicola- i 1 oller -Montmany-. Una altra branca 
de la mateixa nissaga desenvolupava l'ofici de sastre, conjuntament amb 
els Bargalló. 

El sector del textil era present: 4 teixidors -Avellá, Pinos, Señan i 
l'austríac Xaruba- i 1 fabricant de coto -e l berguedá Santacreu-. 

Documentem a 2 sabaters -Fernández i Llaurador- i a 1 esparde-
nyer -Macip-. 

L'albeiter -menescal- Forns cuidava de les bésties de cárrega i de 
tir, mentre els carreters Feliu i Serra fabricaven els carros. 

A mes, 1 serrador -Benet- i 1 matalasser -Veciana-
Destaquem, per acabar, un grup de professionals que escapen deis 

rengles de la menestralia mes estricta: 1 notari -Cabega-, 1 negociant 
—Gelats-, 1 botiguer -Llaurador-, 1 doctor en medicina -Ramón- i una 
nissaga d'adroguers -Amigó-. 

Tot plegat, obtenim un pes dominant de l'estament pagés amb una 
gamma de menestrals i professionals "liberáis" prou amplia que nodria i 
cobria les necessitats de la pagesia. 

Es interessant de concretar el moment d'arribada a L'Espluga 
d'aquesta munió de forans. Repetim l'advertiment fet en relació a la 
localització d'alguns deis mateixos, derivada de les partides baptismals 
mes que no pas de les matrimoniáis, inexistents: la data obtinguda és 
aproximativa, tot i que rarament caurá fora de l'agrupació decennal 
confegida. 

El resultat: 

Nombre d'arñbades de forans per decennis. 
L'Espluga deFrancolí (1693-1810). 

Decenni Nombre d'arribades 

1694-1700 7 
1701-1710 5 
1711-1720 5 
1721-1730 10 
1731-1740 16 
1741-1750 16 
1751-1760 13 
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1761-1770 13 
1771-1780 24 
1781-1790 22 
1791-1800 19 
1801-1810 17 

Total 167 

S'imposa la diferenciació de cinc etapes ben definides. La primera 
abasta fins l'any 1720 i les arribades es presenten amb valors minsos i de 
forma estabilitzada. Son temps difícils per al país, immers en la guerra i 
en la postguerra successória. El conjunt de vingudes d'aquests 27 anys 
representa el 10,18% del total. 

La segona fase (1721-1740), enregistra un augment notable de les 
vingudes, que excedeixen en un 5% el percentatge relatiu a les dades 
del lapse anterior. 

La tercera etapa, compresa entre el 1741 i el 1770, marca una 
estagnació - 2 5 % del total-, que es correspon també amb l'estabilitza-
ció deis valors baptismals. Aquesta relació, al nostre entendre, és molt 
important i cal retenir-la. 

La quarta etapa -1771 a 1790- la qualificariem d'época d'esplen-
dor per al poblament espluguí. Compren quasi el 30% dei total de noves 
entrades de cognoms perduráis i troba expressió en la fase de máxim 
creixement demográfic. 

El cinqué període (1791-1810), permet d'intuir una certa tenden
cia a la baixa, tot i que els valors percentuals - 2 1 % - respecte del total 
son prou bons. Llavors s'enceta el crític període de la Guerra del Fran
cés. Ja hem assenyalat com cinc entrades corresponents al decenni 
1801-1810 pertoquen matrimonis sense descendencia masculina viva 
pero en plena etapa de fecunditat. 

L'estudi dut a terme per a L'Espluga difereix metodológicament 
de l'assajat per a Solivella. Sobretot perqué la mostra de cognoms 
forans perdurats no és posada en relació amb el gruix habitual de 
cognoms espluguins. Apuntem, pero, que només van ser 61 els 
cognoms de gent que el 1693 consta com de L'Espluga que arribaren 
fins el 1810 -14 deis quals ja eren presents a l'onomástica de la vila el 
1496- i que, per una altra banda, van ser 92 els cognoms forans que no 
deixaren petja fins el 1810. 

També presenta alguna diferencia formal: la presentado en qua-
dre de les comarques de procedencia o la relació nominal de la gent que 
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desenvolupava els diversos oficis. Considerem que l'excepcionalitat del 
cas espluguí requereix d'un tractament diferencial en certs aspectes. 

Els moments álgids de les arribades es corresponen, no pas casual-
ment, amb les etapes de mes vigor demográfic. La immigració és un fac
tor básic a l'hora d'explicar i d 'entendre el creixement demográfic del 
XVIII. S'afegeix, certament, a la dinámica ascendent propia d 'una 
població que sembla Iliure de través, pero opera amb corresponsabilitat. 
L'Espluga n'és una mostra perfecta. 

Malgrat tot, convé de considerar un parell de factors que matisen 
Tafirmació anterior: el desconeixement del paper jugat per l'emigració 
i la proximitat geográfica deis contraents. Del primer factor en tenim 
indicis molt escassos. Arranz va localitzar documentalment a 103 joves 
aprenents de l'ofici de mestre de cases i de fuster ais registres deis cor-
responents gremis barcelonins, entre el 1621 i el 1800 -36 fins el 
1700-. Sarral -26 casos-, Santa Coloma -16- , L'Espluga - 1 0 - i Mont-
blanc - 9 - controlaven vora el 60% de les observacions. En 47 ocasions 
de les 49 en qué l'edat resulta coneguda, els conquencs tenien menys 
de 30 anys. L'autor marca el carácter temporal d'aquesta emigrado a 
ciutat - u n o dos anys, aprendre l'ofici i tornar al poblé- pero també 
defensa que molts cops aixó no passava de ser un desig i que la societat 
urbana insería, així, una part significativa deis excedents del món rural 
(Arranz, 256). 

Per un altre cantó, coneixem l'existéncia d'un bon nombre de 
joves de la Conca fent d'aprenent en diversos gremis de la vila de Reus, 
durant el període 1773-1793. Així, 8 eren de Sarral, 4 de L'Espluga, 3 de 
Montblanc, 2 de La Guardia, Solivella i Vimbodí i I de Vilaverd i Vilano-
va de Prades. Sabem que alguns havien abandonat el poblé en edat molt 
tendrá -5 entre els 13 i els 16 anys- Ignorem, pero, si van tornar al lloc 
o romangueren a Reus (Puig, 88-89). 

En segon terme, hem repetit a bastament que la proximitat geo
gráfica al nucli és un factor determinant. Des d'aquest punt de vista, 
dones, potser caldria retallar la importancia del fenomen migratori 
rebut via noces, car expressaria mes una redistribució del poblament 
que no pas una altra cosa. Els pobles i les viles acollirien nuvis de fora en 
una quantitat semblant a la que haurien de deixar marxar i, en indrets 
petits, el casament cercat fora parroquia era una necessitat. Potser 
només el cas de L'Espluga palesaria un comportament im xic diferencial 
malgrat que, com és costum, ignorem la importancia de l'emigració 
espluguina. Queda, a mes, per comprovar si les diferencies ocupacionals 
poden contribuir a esclarir el panorama: sempre s'ha pensat que la 
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societat pagesa era immóbil, mentre que, en canvi, els que no estaven 111-
gats a la térra mostraven una gran mobilitat (Flinn, 100-101). 

Exposem la ferma créenla que considera aquests tipus d'estudis 
com un camp encara verge que caldrá desenvolupar en el futur. La 
metodología haurá de ser mes polída pero pensem que resta fora de 
qualsevol mena de dubte la importancia del registre parroquial de noces 
i baptismes de cara a aprofundir en un fenomen clau: el deis corrents 
migratoris. Algunes de les xifres que hem obtingut a partir del treball 
efectuat sobre Solívella i L'Espluga, demostren clarament com l'arribada 
de contingents forans per la vía matrimonial era molt important. Recor-
dem com Solivella renovava prácticament tota la seva onomástica entre 
el 1553 i el 1685-1750 i com quelcom de semblant succeia amb L'Esplu
ga. La vinguda de gent de fora vila nodria de nous bragos la menestralía 
i la pagesia locáis i ajudava a acabar d'omplir un món, a assegurar el 
creixement demográfic. Aixó, si mes no, permet d'afirmar la tasca duta 
a terme. 

Els altres estrangers 

Anomenem d'aquesta manera a tot aquells individus ni occitans 
-que teñen un estudi en concret (Gual, 1991)- ni catalans casats a les 
diverses parróquies de la Conca al llarg de l'Edat Moderna. 

Aquest grup va ser molt nombrós a Vimbodí i a L'Espluga de Fran-
colí dins la Conca estricta, encara que el seu arrelament a les poblacions 
va ser mes aviat escás. 

No tota la gent de fora Catalunya que féu cap a L'Espluga era occi-
tana. D'homes casats a L'Espluga d'aital naturalesa -n i occitants ni cata
lans- hem documentat ais següents fins a 8 individus, les dades deis 
quals relacionem a continuado: 

1- Pere Barrot Forns, sergent de l'Exércit de Catalunya, fill de 
Simeó, tinent de cavalleria i de Reina. Era nascut al lloc de Baropill, al 
ducat de Lorena, bisbat del Tirol. Casa amb l'espluguina Maria Ferran 
Josa el 12 de setembre del 1787. No varen batejar cap fill a L'Espluga. 

2- Carles-Josep Gorgi Saparoli, sabater, natural de Milá i habitant al 
monestir de Poblet. Casa amb la donzella de Prades Florentina Caldero, 
el 18 de setembre del 1712, en plena Guerra de Successió. Tampoc tin-
gueren filis batejats a la parroquial. 

3-Jaume Guislinc Estuder, fadrí, sabater d'ofici, fill de Francesc, 
pagés, viu i de Maria, difunta. Era de Capel, al cantó de Soler, regne de 
Suécia -almenys aixó anota el rector i hem sabut Uegir-. Esposa a Rosa 
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Soler Jordi, natural de Rojals i viuda de Mariá Domingo, de Vilardida. 
Cap fill batejat a L'Espluga. Noces el 14 d'abril de 1802. 

4- Pere Francesc de Liño Climent de Santa Mar, fill de Ferranjo-
sep i de Felipa, natural de Lille (Flandes). Contragué núpcies, el 19 de 
marf de 1790, amb Maria Anna O'Sullivan, viuda d 'un capitá de Guár-
dies Valones, els pares de la qual vivien a Reus. Cap fill batejat a L'Es
pluga. 

5- Antonio Menéndez Flores, d'Argana (bisbat d'Oviedo), fill de 
Pere i de Maria, viu i difunta. Treballava de mosso a Poblet i casa amb la 
vimbodinenca Paula Torrell Sumalla. Sense filis. Boda el 24 d'octubre de 
1763. 

6- Francesc Nicola, fadrí, calderer d'ofici i habitant a Santa Coloma 
de Queralt, era natural de Calp, bisbat d'Espeleti, ais Estats de Roma. 
Esposa, el 19 de gener del 1793, a Maria Guasc Virgili, de la qual tingué 
7 filis. 

7- Pere Polo Laborda, fadrí cirurgiá de Saragossa, fill de Joaquim i 
d'lsabel. Marida a Tecla Bou Bonet, el 23 de setembre del 1813. 

8-Joan Xorouna Quena, fadrí teixidor del lloc d 'Hoc (bisbat de 
Passau), provincia d'Austria, fill de Nicolau i de Magdalena. Casa amb 
Catarina Ferran Martí i degueren passar a viure a Montblanc, ja que el 
seu fill Miquel, casat amb Petronila Verdaguer, figura com natural de la 
Vila Ducal. Sigui com sigui el cognom arriba fins 1815, si mes no. 

Tan sois els cognoms Nicola i Xorouna (derivat en Xaruba/Xaru-
ber) arribaren fins l'any 1815. La resta d'enlla^os resultaren eixorcs per 
la parroquia espluguina i semblen correspondre a parelles passavolants, 
amb qualques integrants habitants a Poblet. 

També ens ha estat possible de documentar a dues dones no nas-
cudes a Catalunya i casades a Sant Miquel. Es tracta de: 

1- Manela Fernández Casanyá, filia de Francesc i d'Esperanga. Era 
nascuda a Galicia. Esposa amb Ramón Capdevila, el 2 de desembre del 
1731. Tingueren 8 filis. 

2- Teresa Alastre Sotué, donzella, filia d'Antoni i de Maria i natural 
de Castejón de Sobrarbe, a l'Aragó. Contragué matrimoni amb Antoni 
Nuet Cortés, el 29 de juliol de 1814. 

Aquesta presencia de gent no catalana palesa el pol d'atracció que 
l'important parroquia espluguina representava al llarg del segle XVIII. 

Vimbodí va veure créixer el seu poblament grácies a la immigració 
procedent de zones ben diverses. Es tracta d'una serie de cognoms que 
deuen pertocar persones arribades al poblé per tal d'adre?ar-se després 
a Poblet o queja hi residien (per exemple: Andrés Lafuente i Doménec 
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Tigan). El monestir necessitava de multitud de servidors, ocupats en tas
ques ben diverses. 

Grácies al registre matrimonial ens ha estat possible de documen
tar 20 cognoms que no son ni catalans ni occitans i que corresponen a 
homes esposats a la parroquial entre el 1639 i el 1718 -després d'aquesta 
data i fins el 1815 no hem establert cap altre cas—. 

Les 20 arribades detectades s'operen, majoritáriament, en dos lap-
ses temporals: 1639-1658 —7- i 1696-1718 - 1 1 - Aqüestes dates son gaire-
bé coincidents amb dos deis períodes bel-lies patits per Catalunya: la 
Guerra deis Segadors -1640 a 1659— i la Guerra de Successió -1705 a 
1714-. En época de conflictes armats els moviments de població es velen 
incrementats per contingents de persones que es despla?aven fugint del 
pas de les tropes i a la recerca de llocs mes segurs. 

Quant ais llocs de procedencia, retenim l'esment a 6 persones nas-
cudes a l'extens Regne de Nápols, 5 castellans, 3 aragoneses, 1 calabrés, 
1 Sicilia, 1 mallorquí, 1 portugués, 1 bohemi i 1 no concretat. Els que 
avui englobariem sota l'epítet d'espanyols i d'italians constitulen el grup 
majoritari. 

Cap deis nouvinguts a Vimbodí entre el 1639 i el 1674 féu batejar 
filis al poblé. Hem d'esperar al 1696 -Joan Quintana- qui n'engendrá 
un, que sobrevisqué i, generado rera generado, féu arribar el cognom 
fins el 1815. Altai circumstáncia només es repetí en els casos deis 
cognoms Llevadot i Cot, amb 2 i 6 filis en el matrimoni d'origen, respec-
tivament. Per tant, els cognoms Quintana -Castella la Vella-, Llevadot 
—regne de Nápols- i Cot -Bohemia- foren els únics -mes el cas del 
cognom Albes- que arribaren fins 1815, almenys. El cas del cognom 
Albes creiem que mereix una explicado. El 1717 casa Manuel Alvarez 
Tomé, del lloc de Montemar, a la diócesi de Coímbra, Regne de Portu
gal. Manuel va teñir tres filis del seu matrimoni amb la vimbodinenca 
Maria Anna Vallverdú: Manuel, Maria i Dídac. El tercer morí albat. L'any 
1742 casa Manuel: a Pacta de matrimoni el rector ja havia "transformat" 
el cognom Alvarez en catalanitzar-lo sota la forma Albes. 

També tingueren prole els progenitors amb els cognoms González 
- 6 - , Boncort - 4 - i Vilaverd -3—, si bé el cognom desaparegué de la línia 
masculina viva abans del 1815. 

Tot plegat, només 7 deis 20 estrangers no occitans casats a Vimbo
dí entre el 1631 i el 1815 tingueren filis fruit deis seus enllagos matrimo
niáis. D'aquests 7, 4 veieren arribar el seu cognom fins la data en que 
clou el nostre estudi -Albes, Cot, Llevadot i Quintana-, mentre 3 el con-
templaven exüngit -Boncort, González i Vilaverd-. 
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En la resta de parróquies de la Conca, el nombre de forans no 
occitans casats hi fou molt minso. Potser val la pena de fer esment del 
cas de Solivella: el 18-12-1700 hi casa Esteva Castro, de la Coruña -enca
ra avui hi ha descendents d'Esteve-; el 18-7-1720, Francesc Garcia, de 
Colmenar de Oreja (a) "lo gallego" i el comte de Bryas, Aleix Pere, un 
parell d'anys mes tard. 

Recordem la nota que n'aportávem per a Rocafort, on loca-
litzávem el matrímoni del soldat de Pavia (Milanesat), Caries Tibalde 
-casat al poblé el 1687-; el cisteller del Ferrol, Francisco Fernández 
-boda del 1702- i l'apotecari andalús-d 'Osuna-Antoni Roig, maridat a 
Rocafort el 1784 (Cual: 1988, 71). 

Altrament, a Vilaverd-La Riba només hem documentat un madrile-
ny: Don Antoni Ramón Serra qui casa amb Doñajosepa de Batlle i Salva
dor, filia de ciutadans honrats de Barcelona amb arrels vilavertanes. Cor
ría l'any 1772 i el matrímoni només degué passar a Vilaverd el tempsjust 
de la boda. 

A Barbera, només un mallorquí: Joan Company, nunci -prego-
ner-, de Ciutat de Mallorca. Casa el 1635 i tingué 4 filis del seu enlla?. 

Hem dedicat un apartat especial a tractar el tema de la immigració 
ni catalana ni occitana a Santa Coloma de Queralt. 

Entre el 1576 i el 1700 localitzem l'arribada de 21 persones de mes 
enllá de l'Ebre. No hem treballat el registre d'altres períodes. 

Cronológicament hi ha tres etapes ben definides: del 1576 al 1589 
- 5 casos-, del 1618 al 1657 - 7 - i del 1683 al 1700 - 7 - . Des del 1590 fins 
el 1617, dones, no podem donar noticia de cap nova arribada. 

Peí que fa a les procedéncies detectem: tres individus provinents 
del regne d'Aragó, tres castellans, dos andalusos, dos navarresos, un 
valencia i un base. Aixó peí que fa a les fronteres espanyoles. Hi ha tam
bé dos napolitans, un llombard, un trentí, un brasiler -llavors "portu
gués"- i un portugués "auténtic". Tots acompanyats d 'una sarda. Apun-
tem que Antoni Aguiló, de raga negra, ostentava el títol de ciutadá 
honrat de Barcelona. 

Per oficis: un baster, un fuster, un teuler, un paraire i un carreter 
- tot menestrals-; un argenter i un pintor i, destacant, quatre cirurgians. 
Antoni Aguiló tenia a veure amb negocis de draps i teles. A fináis del 
segle XVII comptem quasi mitja dotzena de soldats. 

Concloem que a la Conca deis segles XVII i XVIII la presencia de 
gent de mes enllá de l'Ebre era purament testimonial. Ara bé, convenim 
en qué el tema hauria de ser aprofundit a partir de l'estudi d'uns altres 
registres que l'estrictament matrimonial. Hem documentat alguns óbits 
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de gent de Navarra i d'Aragó. Fins i tot algún bateig de filis de gitanos -a 
Solivella, el febrer del 1719-. Tot, ben mirat, pot reflectir poca cosa mes 
que la punta del "iceberg". Sabem, per exemple, que els gitanos vivien al 
marge deis ritus cristians. Llur presencia ais Ilibres sacramentáis és, segu-
rament, purament fortuita. 

Quelcom de semblant es pot dir d'italians, flámenes, imperials. 
Suposem que, com d'occitans, n'hi havia bastants pero pocs arrelarien. 
Planes ha assenyaiat el carácter inestable i itinerant d'aquests grups grá-
cies, val a dir-ho, a suposicions (Planes, 462). Podriera estar d'acord amb 
la imputado d'un caire improductiu, excloent i endógam a la immigra-
ció espanyola del segle XVIII. El grau d'arrelament, com demostren els 
casos de L'Espluga i de Vimbodí, era realment baix. Ara bé, no tots eren 
soldats, no tots els europeus devien ser "individus exótics (..) mes un 
destorb que altra cosa" (Planes, 464). Els casos de Xaruber i Nicola a 
L'Espluga; deis Albes, Quintana i Cot a Vimbodí; deis Castro a Solivella... 
demostren el contrari, sense anar mes lluny. 

Resta només, la comparado, encara que amb totes les reserves del 
cas, amb les dades ressenyades per Medina del Campo: gallees, lleonesos 
i castellans hi afluien a centenars, mentre que la vila atreia pocs andalu-
sos, extremenys, navarresos o catalans. Medina tenia una zona immigra-
tória de mitja distancia que, segurament, és identificable en moltes loca-
litats (Marcos, 274-283). 

Els resultats obtínguts per a la Conca son extremadament dispars: 
els estrangers no occitans eren relativament nombrosos a Vimbodí i a 
L'Espluga i presents en 9 ocasions al Montblanc de 1773-1793 (Grau, 
77) - i 7 eren de la Península-. Sembla que també n'hi havia uns quants 
de casats a Santa Coloma, lloc on no en podem establir l'arrelament. A 
la resta d'indrets, feien constancia testimonial. Si només ocasionalment 
la Conca va treure partit demográfic deis francesos, podem concloure 
que deis "altres estrangers" encara ho aconseguí menys. 
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LA FECUNDITAT 

La fecunditat constitueix un factor important en la demografia 
d'Antic Régim. D'aquí el relleu del seu estudi, el qual pot ser dut a ter-
nie d'una manera aproximativa mitjanf ant les dades obtingudes a partir 
del recompte numéric i d 'una forma aprofundida gracies a la recons-
trucció de famílies. En aquest apartat, hem assajat les dues vies. 

Deis tres determinants fonamentals del canvi demográfic, a saber 
fertilitat, nupcialitat i mortalitat, els especialistes de la reconstrucció de 
famílies s'han centrat básicament en el primer. Així, han establert les 
taxes de fecunditat segons l'edat de la dona en casar i a cada infanta-
ment, els intervals mensuals mitjans entre naixements successius i entre 
matrimoni i fill primogénit, el nombre de filis per familia, l'edat de la 
mare a la darrera maternitat i la durada del període reproductiu, ultra 
prestar atenció a les concepcions pre-nupcials i a la iMegitimitat. 

LA FECUNDITAT SEGONS EL RECOMPTE NUMERIC 

Una estimado indicativa de la fecunditat ve determinada per l'es-
tabliment de la relació entre baptismes i casaments. Hom defensa que 
aporta pocs avantatges de precisió pero que, en canvi, permet d'intuir 
una evolució d'aquesta variable (Planes, 878). 

Argumentem, d'entrada, que hem efectuat la relació entre baptis
mes i matrimonis, atenent a una periodicitat decennal, per a la totalitat 
de parróquies de la zona estudiada. En el quadre següent oferim els 
resultats globals relatius a aquelles parróquies on és possible d'establir 
una comparado entre les ratios mitjanes del segle XVII i les del segle 
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XVIII, sempre que aqüestes hagin estat dutes a terme sobre una base 
prou significativa. 

Relació entre baptísmes i matrimonis. Conca estricta 

Parroquia 

Barbera 

Montbrió M. 

Pira 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Ratio 

4.5 

5.3 

4.4 

4.4 

3.8 

4.5 

3.7 

4.4 

Període 

1611-1700 

1631-1700 

1601-1700 

1601-1700 

1601-1700 

1601-1700 

1631-1700 

Ratio 

4.5 

5.2 

4.8 

5.0 

4.9 

4.9 

5.1 

4.9 

Període 

1701-1800 

1701-1750 

1701-1800 

1701-1800 

1701-1800 

1701-20/70-800 

1701-1800 

Aqüestes son xifres que amaguen unes oscil-lacions decennals de 
molt ampli abast. Ho podem exemplificar a Barbera: relació 3.0 del 1641 
al 1650 contra 7.3 del 1681 al 1690.Com és obvi, ara no ens interessa de 
mesurar l'evolució decennal de la "ratio" entre baptismes i matrimonis 
a cada centuria, sino d'obtenir una visió general de la mateixa atenent 
a una perspectiva intersecular. D'altra banda, un estudi per decennis 
de la "ratio" estada negativament influit peí seu carácter canviant i 
osciMant. 

En aquest sentit, els resultats no ofereixen dubte. Al segle XVIII, a 
les 7 parróquies estudiades, la mitjana de la relació augmenta mig punt 
respecte al segle XVII. Per tant, malgrat la poca cura metodológica del 
sistema, podem avanzar que és previsible un increment de la fecunditat 
en aquell període. 

Tot i aixó, hi ha comportaments locáis que han de ser consideráis. 
Només a Barbera i a Montbrió les xifres romanen estagnades entre amb-
dues centúries. Pira i Vilaverd creixen en la mateixa mesura que la mitja
na global, semblantment a Validara, mentre que l'alga de Vilanova de 
Prades i, sobretot, de Vimbodí, és ferma i important. 

A Tarea de l'Alt Gaiá, les comparacions son realitzables en 5 locali-
tats, essent aquests els resultats: 
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Relació entre baptismes i matrimonis. Alt Gaiá 

Parroquia 

Aguiló 

Biure 

Figuerola-Guim. 

Pontils 

Santa Coloma 

Mitjana 

Ratio 

4.6 

4.5 

5.0 

5.0 

4.0 

4.6 

Període 

1631-1700 

1631-1700 

1601-1700 

1601-1700 

1601-1700 

Ratio 

5.4 

4.1 

5.3 

4.3 

5.1 

4.8 

Període 

1701-1800 

1701-1800 

1701-1800 

1701-1760 

1701-1800 

Com a la Conca estricta, és constatable un increment de la mitjana 
general entre els resultats del segle XVII i els referits al segle XVIII. De 
tota manera, el guany és mes minso i cal considerar que el nombre d'in-
fants batejats per matrimoni es mou al voltant de 5 en ambdues cen-
túries, mentre que a la Conca estricta aquesta característica només era 
consubstancial a la segona meitat de la divuitena centuria. 

Les diferencies de comportament son localment acusades. Mentre 
a Aguiló i a Figuerola-Guimons la xifra set-centista és superior a la sis-cen-
tista -de manera molt feble al segon lloc-, a Biure i, sobretot, a Pontils la 
relació del segle XVII és superior a la del segle XVIII. Mentre, a Santa 
Coloma, els guanys del segle XVIII son acusats i assoleixen valor d'uni-
tat. Per tant, hi ha un localisme molt accentuat. 

Peí que fa a la Plataforma Segarrenca, només estem en disposi-
cions d'oferir les dades de Belltall, Conesa i Pontils: 4.5 i 4.6 a la primera 
localitat, 4.3 i 4.9 a la segona parroquia i 3.7 i 5.2 a la tercera, amb ava-
luacions al complet del segles XVII i XVIII en ambdues ocasions. En 
resulten mitjanes de 4.2 i de 4.9, respectivament, constatant un creixe-
ment acostat al global de la zona a Conesa i molt mes rellevant a Passa-
nant. 

En conclusió, la "ratio" global es situava entre els 4 i 5 filis batejats 
per matrimoni celebrat. No cal objectar que no totes les noces corres-
ponen a parelles que restaran al poblé i que, per tant, sostreure-les 
comportarla un augment de la "ratio" obtinguda. El cálcul de la des
cendencia mitjana per familia completa soluciona aquest punt, tot i 
que només és realitzable a partir del sistema de reconstrucció de 
famílies. 

D'altra banda, hem pogut comprovar com l'augment del nombre 
de filis concebuts per familia és constatable al segle XVII a la Conca 
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estricta i a la Plataforma Segarrenca. L'Alt Gaiá mostra un creixement 
mes migrat, tot i que la meitat mes una de les parróquies avaluades tam
bé assenyalen Taiga. 

Una comparado deis resultats numérics obtinguts demostra l'ade-
quació deis conquencs al marc general. A Tárrega, a la segona meitat del 
segle XVII, la mitjana de filis nascuts per matrimoni celebrat és de 4.7 
(Planes, 878) i d'un valor semblant resulta al Valles Oriental entre el 
1631 i el 1685 (Dantí, 127). Al Beauvaisis, la mitjana general del període 
1651-1700 és 5,04 (Goubert, 60). Finalment, a Ejea de los Caballeros, 
osciMa entre 4 i 4.5 al llarg del segle (Moreno, 531-534). 

Igualment s'esdevé amb els resultats del segle XVIII, car la mitja
na conquenca és quasi idéntica a la de Tárrega - 4 , 9 - (Planes, 878). 

LES TAXES DE FECUNDITAT 
SEGONS LA RECONSTRUCCIÓ DE FAMÍLIES 

No insistim mes en el punt anterior atenent al fet que disposem de 
les taxes de fecunditat legítima avaluades en dues parróquies de la Con-
ca estricta. Es tracta deis nuclis de Barbera i Vilaverd-La Riba. Han estat 
escollits considerant que proporcionen un nombre de mostres suficient 
-semblant al que empren els autors que han tractat aquest aspecte al 
nostre país- i que informen de la fecunditat tant al segle XVII com al 
segle XVIII, permetent la concreció de l'evolució intersecular. 

Sense cap mena de dubte, els resultats que exposarem referents a 
aquests dos pobles, mitjans en l'espectre demográfic conquenc, han 
d'iMustrar d'una manera fefaent al voltant de l'evolució de les taxes de 
fecunditat comarcanes al llarg deis segles XVII i XVIII. 

Encara que seria interessant de disposar de taxes de fecunditat per 
períodes de temps mes breus -podrien resultar il-lustratives les de les 
etapes de conflicte armat- topem amb un parell d'impediments que fan 
que haguem de desestimar la seva concreció. El primer, deriva de l'obli-
gació d'operar amb una mostra massa escassa i el segon, sorgeix del fet 
que la fecunditat troba expressió durant un període de temps que rara-
ment és sincrónic amb el de l'etapa que hipotéticament pretenguéssim 
d'observar al detall. Per exemple, les parelles casades el 1640 poden 
teñir filis fins abans o després de l'acabament real de les dificultats 
-1652- i l'observació detallada de l'evolució de la seva vida fecunda en 
temps de guerra esdevé molt poc factible. 

Advertim que treballem només taxes de fecunditat legítima ate
nent al fet que, com és habitual en régim demográfic antic, l'escassa 
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magnitud de la il-legitimitat ho permet. A mes, les taxes que oferim son 
corregides mitjan^ant l'avaluació deis naixements perduts i la inclusió 
deis batejats d'urgéncia finats sempre que, óbviament, la data de bateig 
resulta coneguda amb l'aproximació necessária. 

D'altra banda, i sense voler entrar en polémiques al respecte, hem 
optat per efectuar l'estudi només a partir de les famílies completes. Hi 
ha qui argumenta que aixó equival a elaborar una selecció excessiva i 
bandejar les nissagues no privilegiades, majoritáries en alguns indrets 
(Planes, 881). L'opinió no deixa de teñir un punt feble: operar sobre 
nissagues completes i incompletes albora resulta fer-ho sobre una mos-
tra confusa i que pot cridar a error, en barrejar comportaments demo-
gráfics diferents. 

Finalment, ha calgut deixar fora d'observació els grups de dones 
casades amb menys de 15 anys i amb mes de 44. El nombre d'observa-
cions resultava insignificant i, en algunes ocasions, era inexistent. Fins i 
tot els resultats de certes classificacions que figuren a les taules son efec-
tuats sobre vma base estadística molt feble. La circumstancia sempre vin-
drá indicada i és inherent a la reconstrucció familiar. 

Les taxes de fecunditat legítima corregida 
segons l'edat de la mare en néixer els filis 

Aquest tipus de taxa ha estat obtinguda seguint els criteris metodo-
lógics mes usuals. Convé de situar en cada grup d'edat de la doria en 
néixer els filis el nombre d'infantaments corresponents. Els grups com-
pletaments exhaurits no presenten cap problema -equivalen a 5 anys- i 
el criteri de cara a avaluar els altres passa per sumar mig punt a la dife
rencia que separa l'edat al matrimoni de la dona del punt superior de 
l'interval. 

Per exemple: una dona casada ais 17 anys rep un valor 2,5; una 
esposada ais 20, 4,5; una maridada ais 31, 3,5. A aquesta xifra li pertoca 
el nombre d'infants duts al món en al lapse de temps corresponent. 
Així, una relació del tipus 2,5-1; 5-2; 5-2; 5-1 i 5-1 indica que la dona ha 
tingut 1 fill entre els 17 i els 19 anys -grup d'edat 15-19-, 2 entre els 20 i 
els 24 anys, 2 entre els 25 i els 29 anys, 1 entre els 30 i els 34 i 1 entre els 
35 i els 39. 

Es necessari de teñir present un altre factor. Anar en compte de no 
coMocar O en aquells grups d'edats no observats. Posem per cas, si la 
dona ha casat ais 22 anys, el grup 15-19 resta fora d'avaluació pero si hi 
referim el valor O donem a entendre que no hi ha hagut descendencia i 
el cálcul és portat a error. Cal, senzillament, no considerar-lo. 
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L'estudi de les taxes de fecunditat legítima segons l'edat de la 
mare en néixer cada fill ofereix una visió vertical de la fecunditat, en el 
sentit que no permet de concretar l'evolució de la variable per un deter
mina! grup d'edats al matrimoni i, per tant, no consent de saber qué va 
ocórrer amb un grup de dones al llarg de la seva vida fecunda segons 
l'edat en casar. Es per aixó que s'assaja el calcul que combina ambdós 
tipus d'avaluació. Amb tot, el valor del recompte efectuat segons el pri
mer criteri exposat resta fora de dubte. 

Amatents ais matrimonis de Barbera i Vilaverd-La Riba del segle 
XVII, obtenim els resultáis següents: 

Taxes de fecunditat legítima corregidas, segons l'edat de la mare 
en néixer cada fiU. Barbera i Vilaverd (s. XVII) 

Barbera 

Vilaverd 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.294 

0.184 

20-24 

0.351 

0.351 

25-29 

0.384 

0.343 

30-34 

0.350 

0.341 

35-39 

0.300 

0.267 

40-44 

0.157 

0.152 

El quadre recull la informació que, un cop efectuats els cálculs, 
subministren les fitxes de 66 famílies completes de Barbera i 70 de Vila
verd. 

Observem com la fecunditat legítima de les parelles del primer 
nucli és en augment constant fins els 25-29 anys, mentre que a partir deis 
30 anys experimenta un evident retrocés fins a esdevenir molt baixa un 
cop superats els 40 anys d'edat. 

Vilaverd presenta un comportament diferent: el grup de 15-19 
anys ofereix una taxa molt baixa, semblant a la del grup de dones que 
teñen entre 40 i 44 anys en néixer el nadó i, a mes, fins els 35 anys la 
fecunditat no retrocedeix de forma considerable. Entre els 20 i els 34 
anys d'edat les xifres denoten un capteniment molt igualitari davant el 
fenomen. 

Una comparado entre els valors d'ambdues parróquies informa de 
la gran similitud de les dades del segon, quart i sisé grup d'edats de la 
dona en néixer cada fill. Sembla inqüestionable que les edats femenines 
mes fértíls anaven deis 20 fins els 34 anys i, especialment, deis 20 ais 29 
anys. Mentre a Barbera la taxa de fecunditat mes alta la conserva el grup 
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25-29, a Vilaverd és el 20-24. Finalment, convé de reteñir que 5 deis 6 
valors deis grups mes fértils es sitúen entre el 340 i el 350%o . 

S'imposa procurar escatir si les informacions subministrades per 
les parróquies que hem treballat difereixen de les d'altres indrets. En el 
cas de Catalunya, i per al segle XVII, només ens resulten conegudes les 
xifres de Tárrega. A la capital urgellenca, les taxes deis 6 grups quinquen-
nals que s'escolen entre els 15 i els 44 anys eren, a la segona meitat del 
segle XVII i amb la inclusió deis naixements recuperats, 308, 380, 373, 
351, 299 i 154%o (Planes, 887). Els valors de la mitjana de Barberá-Vila-
verd no son, excepte en el primer grup d'edat, gens discordants: 239, 351, 
363, 345, 283 i 154%o. Només la baixa taxa del grup 15-19 de Vilaverd 
denota una percepüble diferencia respecte ais resultats targarins i, en 
general, les xifres de l'Urgell son lleugerament superiors a les de la Conca. 

Les taxes de fecunditat legítima segons l'edat de la mare en néixer 
cada fill que han estat detallades per a poblacions del País Valencia no 
presenten excessives dissemblances amb les conquenques. Les oferim 
només en referencia ais grups mes fértils -20 a 34 anys-. Son 400, 360 i 
360%o a Pedralba entre el 1623 i el 1675 (Casey); 397, 357 i 355%o al 
marquesat de Guadalest a la segona meitat del segle XVII (Pía) i 376, 
377 i 320%o a Morvedre entre el 1640 i el 1720 (Iborra). Les darreres 
son les mes acostades ais valors mitjans de Barbera i Vilaverd, mentre 
que a Pedralba i al marquesat la fecunditat del grup 20-24 supera a bas-
tament la que hem detallat. 

Son també molt parelles a les nostres les taxes de fecunditat obtin-
gudes per a la localitat navarresa de Cirauqui entre el 1640 i el 1699: 
388, 360 i 314%o en els mateixos grups que abans hem esmentat (Floris-
tán). Observem el gran equilibri en el grup de 25-29 anys, mentre que el 
de 20-24 es mostra netament mes fértil a Cirauqui i el de 30-34 molt mes 
a la Conca. 

Aquests resultats tan semblants resten trencats per la informació 
que subministra la castellana parroquia de Los Molinos: el grup 15-19 
anys ostenta un altíssim 471 %o i fins els 34 anys el quocient no baixa mai 
de 400-440, 459 i 427%o deis 20 i fins els 34 anys. Les dades son referides 
al quart de segle que s'escola entre el 1665 i el 1689 (Soler). Advertim 
que del 1638 al 1664 el grup de dones que tenien entre 15 i 19 anys en 
néixer el fill marcava encara una taxa mes alta: 562%o. 

Les dades de Los Molinos obren pas vers la contemplado d'un 
altre univers demográfic: el francés. Allí les taxes superiors al valor 400 
son habituáis i les que superen el 500%o no excessivament rares. Es ciar 
que podem aportar casos contrastats, com ara els de Meulan entre el 
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1660 i el 1709 -541, 486, 465, 498 i 410, fins 39 anys- (Lachiver) i Argen-
teuil entre el 1625 i el 1669 -258, 410, 396, 413 i 325, fins la mateixa edat 
que Meulan- (Guiachetti-Tyvaert). 

Altrament, el comportament d'una dotzena de parróquies angle-
ses no desdiu excessivament del mitjá de Barbera i Vilaverd. A la segona 
meitat del segle XVII, hom detalla 376, 347 i 295 entre els 20 i els 34 anys 
(Wrigley). La Conca supera amb escreix la tercera dada. 

Disposem, també, de les dades corresponents a la zona nord-portu-
guesa de Guimaráes. Entre el 1620 i el 1749, les taxes son netament supe-
riors a la mitjana de la Conca: 466, 440, 411 i 337%o en els trams 20-24 a 
35-39 (Amorim, citat per Martínez, E.). Cal teñir en compte que aqüestes 
dades pertoquen una zona urbana i que sembla generalment acceptat que 
les taxes de fecunditat de ciutat eren molt mes altes que les rurals. 

Un cop efectuada aquesta visió general, concloem que la fecundi
tat de les dues parróquies de la Conca que hem estudiat era baixa en 
comparado amb les taxes franceses, portuguesa i de la parroquia caste
llana, pero molt semblant a la de Tárrega i les diverses poblacions i 
zones del País Valencia. També era una taxa regular i monótona, sobre-
tot entre els 20 i els 34 anys. Durant el segle XVII i quan les crisis demo-
gráfiques ho consentien, la dinámica reproductora sembla operar esllan-
guidament i tranquil-la. 

Les taxes de fecunditat que hem establert per Barbera i Vilaverd al 
llarg del segle XVIII palesen canvis importants respecte al segle XVII. 
Son aqüestes: 

Taxes de fecunditat legítima corregides, segons l'edat de la mare 
en néixer cada fill. Barbera i Vilaverd (s. XVIII) 

Barbera 

Vilaverd 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.288 

0.350 

20-24 

0.389 

0.440 

25-29 

0.428 

0.361 

30-34 

0.397 

0.326 

35-39 

0.341 

0.287 

40-44 

0.165 

0.146 

Un total de 164 famílies completes que hem extractat en el cas de Bar
bera, informen de l'existéncia d'un període marcadament fertíl que s'allar-
ga entre el 20 i els 34 anys de vida de la mare. Ara bé, convé de remarcar 
que la taxa del grup 35-39 és netament superior a la del grup 15-19. Aquest 
fet denota que la procreado era portada fins el límits biológics. Només a 
partir deis 40 anys la taxa cau d'una forma brusca i definitiva. 
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Vilaverd ofereix unes diferencies palpables de comportament res
pecte a Barbera. Son 145 nissagues completes las que ens en informen. 
En primer Uoc, el grup 15-19 supera netament el de dones entre 35 i 39 
anys. En segon terme, el grup mes fecund és constituit per les mullers 
entre 20-24 anys, mentre que a Barbera ho és el grup 25-29 anys. Tot ple-
gat, a Vilaverd el període fértil millor s'estén del 15 ais 34 anys, mentre a 
Barbera osciMa entre els 20 i els 39 anys. 

Resulta certament difícil d'aportar explicacions d'aquest capteni-
ment amb diferencies de matís evidents, mes si tenim en compte que el 
nombre d'observacions és molt semblant. Les dones casaven, per terme 
mig, mes tard a Barbera que a Vilaverd -quasi 23 anys al primer Uoc i 
quasi 22 al segon-. Aixó deu teñir a veure amb el fet que el grup mes fér
til sigui el que hem esmentat a cada població: si la niivia barberenca 
esposava ais 23 anys i necessitava 9 mesos per dur el fill al món aquest 
dificílment pot ser comptabilitzat en el grup 20-24 i passa a engruixir el 
grup següent. A Vilaverd aquest factor distorsionador actúa de manera 
mes atenuada, car l'edat nupcial és mes primerenca. 

Si efectuem la comparado amb les taxes que hem obtingut per al 
segle XVII atenent a valors mitjans -319, 414, 394, 361, 314 i 155-, ens 
adonem que totes les taxes son en augment al llarg del segle XVIII, 
excepció de la del grup 40-44 que prácticament román estagnada. El 
creixement mes important opera al grup 15-19 (+80), segtiit del grup 
20-24 (+63), 25-29 i 35-39 (+31 cadascun) i 30-34 (+16). Reduits a la seva 
justa mesura son guanys percentuals minsos pero, de tota manera, pale-
sen la millora de les expectatives demográfiques - i segurament de la rea-
litat- durant el Set-cents. 

També cal considerar el valor numéric de les taxes. Recordem que 
al segle XVII la mitjana deis grups mes fértils no depassava en excés el 
350%o. En canvi, al segle XVIII el grup 20-24 i 25-29 el superen i quasi 
assoleixen el 400%o. La fecunditat de la Conca ha guanyat posicions en 
aqueixa centuria. 

Sens dubte, convé de cercar explicacions al perqué de l'augment 
de la fecunditat a Barbera i Vilaverd durant el segle XVIII. Hi ha, si mes 
no, quatre possibles vies d'atansament al tema: un retard en l'edat al 
casament, una limitado general del període d'alletament, un increment 
de la mortalitat infantil i un alletament diferencial segons l'edat. Ens hi 
estendrem. 

Un casament mes tarda de la dona implica que aquesta esposa mes 
"feta" i que té cabuda un millor aprofitament de les possiblitats demo
gráfiques. Deixant de banda la resta de parróquies, sabem que tant a 
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Barbera com a Vilaverd les dones maridaven mes tard al segle XVIII que 
al XVII: 23 anys contra 21 a la primera parroquia i 22 contra 19 i mig a la 
segona, amatents a les edats mitjanes. La dona havia assolit en moltes 
mes oportunitats que al segle XVII la plena maduresa fisiológica i l'inter-
val protogenésic no havia de ser tan dilatat. 

La segona via explicativa ha de restar en el terreny de la mera hipó
tesi. Es sabut que la lactancia és un inhibidor de l'ovulació, de manera 
que si és perllongada allarga estadístícament l'interval fins el següent 
embarás. Contráriament, el recurs a un alletament assalariat -la "misse 
en nourrice" francesa- pot escur?ar-lo. Apuntem que no tenim cap cons
tancia documental de l'existéncia d'aquest fenomen a la Conca. 

Semblantment ha d'operar la mort prematura del nadó. L'interval 
es retalla perqué la familia cerca un substitut de l'infant desaparegut. 
Tot plegat, el ritme deis naixements s'incrementa. No ens és desconegut 
que la mortalitat infantil ana en descens a la Conca durant el segle 
XVIII: un 138%o durant aqueixa centuria s'oposa al 157%o del segle 
XVII. Per aquest camí, dones, poca cosa podem defensar tot i que sabem 
que, altrament, la mortalitat del grup 1-5 anys va créixer al Set-cents res
pecte al Sis-cents. 

Quant a l'alletament diferencial segons l'edat de la mare també 
ens movem en el terreny hipotétic, com en el segon punt. Potser les 
dones casades joves alletaven el fill durant mes temps que les esposades 
mes grans en teñir mes temps per davant, impedint, així, noves con-
cepcions. La práctica ha estat constatada a Franga, tot i que allí es bar-
reja, a fináis del XVIII, amb incipients mesures contraceptives d'altre 
caire. 

No dubtaríem en atribuir un paper important a la primera via 
explicativa -la del retard en l'edat al matrimoni-, sense descurar la pos-
sible influencia de la resta llevat, tal volta, del cas de la mortalitat infan
til. La segona i la quarta hipótesi son tan coherents com difícilment 
comprovables. 

Un cop hem procurat d'explicar els motius de l'alfa de la fecundi-
tat al segle XVIII, convé d'oferir una serie de resultáis derivats de la 
bibliografia comparativa de cara a situar en la seva dimensió les taxes 
mitjanes de les dues parróquies de la Conca dins un panorama mes 
general. 

En el cas cátala, disposem d'informació de tres localitats: Tárrega 
durant la primera meitat del segle XVIII, Palamós fins el 1779 i Vilanova 
i la Geltrú al complet de la centuria. A la capital de l'Urgell resulten uns 
valors de 294, 434, 427, 380 i 328%o, per ais grups corresponents enge-
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gant del 15-19 (Planes, 891). Excepte en el primer grup, les parelles de 
Tarrega es mostren mes fecundes que les de la Conca i els grups 20 a 29 
denoten un gran vigor. 

Palamós forneix uns resultáis molt semblants ais que hem obtin-
gut: 303, 415, 388, 379 i 279%o. A excepció del grup 35-39 -on el marga 
de separació és mes ampie-, val la pena de constatar aquesta similitud 
entre una parroquia costanera i una d'interior (Nadal). 

Altrament, a Vilanova i la Geltrú totes les taxes son netament infer-
iors a les mitjanes de Barberá-Vilaverd. Només n'es excepció el grup 
15-19 anys on el resultat és idéntic al de la Conca. Per la resta: 381, 331, 
317 i 244%o (Martínez, 107). 

Arreu de les poblacions estudiades de Catalunya el grup mes 
fecund és el de 20-24 anys, seguit mes -Conca, Tarrega i Palamós- o 
menys -Vilanova- d'a prop peí de 25-29 anys. Posteriorment, la taxa 
continua el descens pero dins d'uns valors superiors ais 300%o fins arri
bar a l'etapa posterior ais 40, quan cau de forma drástica. Quant al 
valor corresponent al grup 15-19 anys, sempre mes baix, el no assoli-
ment de la maduresa fisiológica seria im factor a reteñir, com ja hem 
apuntat. 

L'elenc de resultats del segle XVIII és molt ampli. No en va és una 
centuria molt mes estudiada que la dissetena. Només n'escollirem uns 
quants a títol de mostra. 

Per al cas valencia: Morvedre. Entre el 1720 i el 1760 i en els grups 
mes fecunds -20 a 34 anys-, les taxes del Camp son inferiors a les de la 
Conca, llevat del grup 30-34 on son quasi idéntiques: 352, 371 i 360%o 
(Iborra). 

Les xifres de Barberá-Vilaverd també denoten una superado de les 
navarreses de Cirauqui entre el 1700 i el 1769. Des del grup 15-19 
podem oferir 280, 345, 318, 286 i 237%o (Floristán). La parroquia navar-
resa, contráriament a la Conca, no manifesta cap augment de la fertilitat 
al llarg del segle XVIII, ans al contrari, car totes les taxes son inferiors a 
les del segle XVII. 

Altrament s'esdevé a Los Molinos. Les altes taxes del segle XVII 
persisteixen al XVIII: 492, 405 i 365%o ais grups de mares entre 20 i 34 
anys (Soler). Amb tot, només la taxa corresponent al grup 20-24 és neta
ment superior a la mitjana de la Conca. 

Les taxes de Cáceres presenten uns característica que ja ressaltava 
a Morvedre i a Barbera: el grup mes fértil és el de les dones amb 25-29 
anys (Rodríguez). Aquesta particularietat denota que el domini del grup 
20-24 anys no és monopolista. 
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Hom defensa que un model demográfic "evolucionat" s'estén per 
la franja septentrional de la Península Ibérica fins a Normandia (Mar
tínez, 108). Sigui com sigui, la niajor part deis treballs han estat efectuats 
a la zona gallega. Les tesis doctoráis sobre Xallas (Barreiro) i La Lanzada 
(Pérez García) foren les primeres i anaren continuades de munió d'estu-
dis demográfics. 

Una recent análisi de la fecunditat a la parroquia de Santiago de 
Compostela (Martínez Rodríguez, E.), aporta els resultats obtinguts a 9 
árees de Galicia. A la capital les taxes corregides eren 453, 436, 395 i 
319%o entre els 20 i els 39 anys. L'autor s'apressa a marcar les diferen
cies entre el món urbá, amb unes taxes de fecunditat altes, i el món 
rural, mes baixes. De tota manera, afirma que si hom recorre a les taxes 
aparents la diferencia no és tan clara. Apuntem que, d'entrada, l'obten-
ció d'unes taxes de ciutat mes altes a ciutat que al camp és curiosa, car 
segurament la má d'obra que suposava l'obtenció de descendencia era 
mes cobejada al món rural que a Turba. 

Per la nostra part, informem que deis resultats oferts a mode de 
compendi per Martínez (207), només 4 taxes -2 al grup 20-24, parró-
quies de La Ulla i Morrazo i 2 al grup 25-29, Millerada i Morrazo- depas-
sen el 400%o, mentre la de Soandres es sitúa en 398%o al primer grup 
esmentat. En tot cas, la majoria de taxes son inferiors a la mitjana de la 
Conca. 

Finalment, les xifres franceses acostumen a superar amb escreix les 
mes altes estimacions peninsulars. Taxes superiors al 500%o no son 
estranyes. Així, a Suresnes -554, 528, 445 i 338%o en els trams 20-24 a 
35-39 anys (Allieu-Pendino), Sainghin-en-Mélantois -592, 519, 472 i 412 
(Deniel-Henry)- i Argenteuil -554, 521, 478 i 360 (Guiachetti-Tyvaert)-. 
A la primera parroquia el període avaluat és 1753-1850 i a la segona i ter
cera e l l 740-1769. 

També a Franca és possible de trobar resultats mes semblants ais 
que hem obtingut. Entre el 1740 i el 1764, a Meulan: 467, 490, 420 i 
306%o (Lachiver). Del 1700 al 1792, a Thézels i Saint Sernin: 208, 385, 
355 i 290%o . 

Tot plegat, no es pot parlar de l'existéncia de models macroregio-
nals homogenis i en els paísos on el nombre d'estudis pot considerar-se 
mínimament suficient aquesta constatado és irrefutable. Amb tot, sem
bla que l'augment de les taxes de fecunditat al segle XVIII respecte al 
segle XVII és un fenomen general, amb excepcions migrades, entre les 
quals no hi podem comptar pas a la Conca. Hem procurat de donar 
explicacions a aquesta alga. 
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Les taxes de fecunditat legítima corregida 
segons l'edat de la mare al matrimoni 

Cal mirar de copsar la realitat de la Conca a l'entorn de la fertilitat 
de les parelles fins a l'últim extrem. S'imposa, dones, interrelacionar la 
fecunditat legítima amb l'edat de la dona en contraure matrimoni. Grá-
cies a aquest calcul coneixem l'evolució de la fecunditat en les mullers 
casades en un determinat grup d'edat, efectuant una analisi horitzontal 
de la fecunditat en lloc de vertical. Sabem, així, qué va passar per les 
dones casades en aquell tram al llarg de la seva vida fecunda i podem 
efectuar qualques comentaris al voltant de la possible influencia de 
l'edat al matrimoni en la fecunditat i sobre possibles practiques contra-
ceptives. 

Advertim que ha calgut deixar fora d'observació el grups de dones 
casades amb menys de 15 anys i amb mes de 45 atenent a l'escassetat de 
la mostra. El sistema de calcul passa per treballar cada fitxa segons l'edat 
de la dona en casar i detallar la diferent mesura de la fecunditat en 
cadascun deis grups d'edat de la mare en néixer cada fill, marcant les 
diferents taxes segons la primera variable, la qual figura en la vertical de 
les taules. 

Els resultats referits a Barbera durant el segle XVII son: 

Taxes de fecunditat legítima corregides, segons l'edat de la dona 
en contraure matrimoni. Barbera de la Conca (s. XVII) 

Edat al 
matrimoni 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

4044 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.294 

20-24 

0.365 

0.327 

25-29 

0.385 

0.400 

0.341 

30-34 

0.338 

0.354 

0.371 

0.400 

35-39 

0.254 

0.300 

0.357 

0.400 

-

40-44 

0.108 

0.191 

0.171 

0.250 

-

-

N.fml^ 

26 

22 

14 

4 

-

-

66 

1. N. fml. = número de famílies avaluades. 

En el cas de Barbera i al segle XVII, peí que fa a les noies casades 
entre els 15 i els 19 anys, hom observa un escás desenvolupament de la 
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fertilitat fins arribar ais 20 anys i no és fins el tram 25-29 anys quan 
aquesta esdevé forta. A partir d'aleshores s'inicia un franc retrocés, molt 
notable ja en el grup 35-39 i molt marcat en el grup de 40-44. 

Per a les dones casades entre 20 i 24 anys, és possible de detallar 
una fecunditat encara no plena fins arribar al grup 25-29 i també a partir 
deis 30-34 anys s'experimenta una davallada notable, encara que el grup 
35-39 la taxa és significativament mes alta que en el cas de les dones casa-
des entre 15 i 19 anys. 

Les mullers esposades entre 25 i 29 anys mantenen una fecunditat 
en ascens fins el 30-34 anys i en dates tardanes és encara elevada. El feno-
men troba una expressió preclara en el grup de fémines maridades 
entre 30 i 34 anys, encara que la mostra és simplement simbólica. 

A la llum de les dades fornides peí quadre anterior és obvia la 
inexistencia de qualsevol tipus de práctica contraceptiva. Només ele-
ments de caire fisiológic han de tenir-hi cabuda: les dones casades joves 
arriben mes "gastades" ais intervals superiors d'edat -d ' aqu í que la 
fecunditat minvi conforme progressa l'edat-; altrament, com mes tard 
casa la dona fins mes tard duu filis al món i manté una fecunditat alta 
fins ais límits que li permeten els condicionants naturals. 

Convé de conéixer els resultats corresponents al segle XVIII per tal 
d'escatir la presencia o no de canvis significatius: 

Taxes de fecunditat legítima corregides, segons l'edat de la dona 
en contraure matiimoni. Barbera de la Conca (s. XVIII) 

Edat al 
matrimoni 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.288 

20-24 

0.395 

0.378 

25-29 

0.363 

0.433 

0.516 

30-34 

0.368 

0.384 

0.410 

0.517 

35-39 

0.300 

0.328 

0.405 

0.350 

0.387 

40-44 

0.131 

0.197 

0.180 

0.130 

0.080 

-

N.fml 

38 

61 

40 

20 

5 

-

164 

El grup de dones casades entre 15 i 19 anys manté, en relació amb 
les dades del segle XVII, un capteniment forfa semblant: la fecunditat 
segueix essent baixa fins els 20 anys, assoleix el máxim entre els 20 i els 
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24 - a diferencia del segle XVII quan l'obtenia entre 25 i 29 - i fins els 34 
anys és constant i notable, sense marcar la regressió que hem comentat 
en el tram 35-39 anys en escriure del segle XVII. En definitiva, en aquest 
grup, una fecunditat mes alta i mes perllongada. 

Aquesta circumstáncia també troba repetició en el grup de noies 
esposades entre els 20 i els 24 anys d'edat. Assoleixen el punt máxim 
entre els 25 i els 29 anys, pero la fertilitat és alta fins els 39 anys, al límit 
de les possibilitats. 

El tram 25-29 anys d'edat al matrimoni es significa per aconseguir 
una taxa altissima -nord-europea- dins el mateix grup i per marcar una 
fecunditat constatable fins els 39 anys. Altrament, al grup de dones casa-
des entre 30 i 34 anys la fecunditat cau en l'interval 35-39, mentre que 
en les mullers esposades entre 35-39 anys sembla clara la necessitat 
d'aconseguir tina descendencia rápida. 

Tots aquests comportaments en el tram final de la vida fecunda 
venen condicionats per l'atansament a la barrera fisiológica de la darre-
ra maternitat, la qual es sittia al voltant deis 45 anys. Com veurem, la 
mitjana d'edat al darrer infantament, a la Conca, resta vora els 40 anys i 
és perfectament lógic que el darrer grup del quadre segons l'edat de la 
mare en néixer el fill reculli un descens tan sovintejat i brusc de les 
taxes. Amb tot, cal observar com, al segle XVIII, les taxes de fecunditat 
son sempre mes altes i com també ho son en data mes tardana. 

Cal conéixer si Vilaverd aporta elements discordants. Al Sis-cents 
els resultats son aquests: 

Taxes de fecunditat legítima corregides, segons l'edat de la dona 
en contraure matrimoni. Vilaverd (s. XVII) 

Edat al 
matrimoni 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.184 

20-24 

0.367 

0.331 

25-29 

0.339 

0.360 

0.320 

30-34 

0.350 

0.296 

0.425 

0.444 

35-39 

0.244 

0.272 

0.350 

0.400 

-

40-44 

0.144 

0.152 

0.100 

0.000 

-

-

N.fml 

36 

25 

8 

1 

-

-

70 
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Les dades disponibles només permeten de sotmetre a comentan 
l'evolució de les taxes de fecunditat segons l'edat en casar ais tres pri-
mers grups d'edat de la vertical. Així, en el cas de les noies esposades 
entre 15 i 19 anys, constatem una taxa molt baixa dins el grup d'edat en 
néixer el fill corresponent. Cal esperar al grup 20-24 anys per assolir la 
plenitud fecunda que no es veu francament retallada fins després deis 34 
anys. Hi ha, dones, diferencies respecte a Barbera, on el máxim de 
fecunditat restava al grup 25-29 anys. 

Les dones casades entre 20 i 24 anys contemplen un punt álgid en 
el grup 25-29 anys i, des aleshores, el retrocés de la taxa és notori. Les 
taxes es mouen en un volum inferior a les de Barbera, contráriament al 
que s'esdevé en el grup 25-29 on, com a Barbera, les dones gaudeixen 
d'una alta taxa fins els 39 anys pero on les taxes de fecunditat son clara-
ment superiors, arribant a depassar el 400%. 

Peí que fa al segle XVIII, els resultats son aquests: 

Taxes de fecunditat legítima corregides, segons l'edat de la dona 
en contranre matrimoni. Vilaverd (s. XVIII) 

Edat al 
matrimoni 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 • 

35-39 

40-44 

Edats de la mare (anys) 

15-19 

0.350 

20-24 

0.396 

0.446 

25-29 

0.343 

0.361 

0.452 

30-34 

0.287 

0.338 

0.386 

0.533 

35-39 

0.239 

0.310 

0.257 

0.423 

0.000 

40-44 

0.122 

0.146 

0.171 

0.200 

0.400 

-

N.fml 

46 

78 

14 

6 

1 

-

145 

La vora cinquantena de famílies que componen la mostra d'obser-
vacions referida al grup de noies casades entre 15 i 19 anys, informen 
d'uns aspectes dignes de menció. La fecunditat ja és alta en el tram que 
arriba fins el 19 anys -dobla la del segle XVII-, assoleix el máxim en el 
grup immediatament posterior i comenta a caure ja ais 25-29 anys, per 
passar a ser francament feble en els trams successius. A partir deis 30 anys, 
mes marcadament que a Barbera i que al mateix segle XVII vilavertá, la 
fertilitat de les dones casades en edat primarenca sembla esllanguida. 
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En el grup de dones casades entre 20 i 24 anys, la fertilitat esclata 
de forma immedlata, sense esperar al grup 25-29 anys com succeía a Bar
bera o al Vilaverd del Sis-cents. Es una taxa alta, que després sempre 
s'ofereix en retrocés. Molt semblantment s'esdevé en el grup de mullers 
maridades entre 25 i 29 anys, mentre que les dones casades entre 30 i 34 
anys denoten una taxa elevadíssima en l'idéntic grup d'edats de la mare 
en néixer el fill i encara és alta entre els 35 i els 39 anys. Queda ciar que 
les possibilitats de procreado s'esgoten al máxim en els grups d'edat tar-
dana al matrimoni. 

Malgrat algunes diferencies de matís própies del localisme que 
caracteritza els comportaments demográfics d'Antic Régim, no sembla 
ser defensable amb fermesa l'existéncia de la variable edat al matrimo
ni com a factor determinant de la fecunditat. Tal volta actúa com a 
condicionant: els grups de dones casades abans del 19 anys veuen la 
seva fecunditat estroncada mes aviat que els de 25-29 anys, per exem-
ple, i els grups d'edat al matrimoni tardans conserven una fecunditat 
rápidament alta i que, normalment, es manifesta fins a trams d'edat en 
néixer el fill mes avan^ats que en els casos de núpcies en edat prime-
renca. 

Tot plegat, el determinisme només té lloc en els casos extrems 
-dones casades molt joves o molt grans-, mentre que en la resta de casos 
l'edat d'accés de la dona al matrimoni només condiciona, mes o menys 
segons quina sigui la mateixa, l'evolució de la vida fecunda. Aixó no treu 
que un retard en l'edat al casori pugui comportar un augment de la 
fecunditat, puix que la dona disposa d'una biología plenament apta per 
al deslliurament sense necessitat d'establir un compás d'espera. Cal no 
oblidar que en aquesta análisi hi teñen carta de naturalesa propia els fac-
tors fisiológics: les esterilitats derivades deis parts successius, posem per 
cas. La dona que ha comensal a teñir els filis en edat mes primerenca 
pot patir mes dificultats a l'hora deis altres infantaments. 

L'indubtable és que l'estudi acurat de la fecunditat ha de passar 
per establir-ne la relació amb l'edat de la dona en contraure matrimoni. 
Així ho han entes la práctica totalitat deis historiadors i així ho podem 
constatar amb l'ús de bibliografía. 

A Tárrega, les dones casades amb menys de 20 anys teñen una 
fecunditat baixa i homogénia, mentre que les esposades entre 25 i 34 
gaudeixen d'unes taxes altes, com si "forcessin" llur fertilitat per apron
tar els pocs anys del període fértil que els restaven. L'autor addueix com 
a possible explicació el fet que les nenes-mares podien restar aclapara-
des en la seva sexualitat i fertilitat per la precocitat en concebre, mentre 
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que les fémines casades a 25-34 anys estaven en pie vigor sexual i vital 
(Planes, 897). 

En el cas de Vilanova i la Geltrú, les taxes de fecunditat legítima de 
les dones que pertanyen a un grup d'edat no s'alteren radicalment per 
un accés mes tarda o menys al casori. Tanmateix, Martínez defensa que 
cal anar en compte a generalitzar l'afirmació car els matrimonis cele
bráis entre els 25-30 anys superen, en aquest grup d'edat, els casats ante-
riorment (Martínez, 111). 

Hem abundant en els estudis efectuats per a la zona catalana a fi 
i efecte de determinar la dificultat de respondre categóricament a la 
qüestió de la incidencia de l'edat al matrimoni en la fertilitat. Com-
provem com les matisacions han d'estar a l 'ordre del dia i com no 
sembla agosarat d'acceptar-ne un condicionament. Altrament, és un 
tema d'interpretació de xifres sense que cap parámetre ben establert 
hi ajudi. 

El que és indiscutible a la llum deis resultats oferts per les parró-
quies de Barbera i de Vilaverd i després d'efectuar l'estudi de la fecundi
tat per un nombre de famílies completes que estimem suficient-un total 
de 445, 136 peí segle XVII i 309 peí segle XVIII- és que aquesta augmen
ta de manera significativa en els diversos grups d'edat al llarg del segle 
XVIII, possibilitant, sens dubte, una millora de les expectatives demográ-
fiques. Al segle XVIII, eren duts mes filis al món i, com sabem, en 
morien menys en edat infantil. Potser aquesta és ima de les claus de vol-
ta explicatives del desenvolupament demográfic set-centista. 

Flinn, per l'etapa anterior a 1750, detalla les següents xifres de 
fertilitat marital per grups d'edat al matrimoni de la dona, comengant 
en el grup 20-24: 432-399-358-293-138 de mitjana ponderada a Alema-
nya; 472-430-366-317-190, a Bélgica; 447-412-344-287-166, a Escan-
dinávia; 467-445-401-325-168, a Franga; 414-392-332-240-140, a Anglater-
ra i 509-463-398-321-164, a Suíssa (Flinn, 126). La comparado d'aques-
tes dades amb les de l'etapa 1740-1790, que aquí obviem, permeten de 
concloure a Fautor que només existeixen indicis inequívocs d'incre-
ment de la fertilitat a Bélgica i que a Anglaterra l'augment va venir 
donat en els dos grups d'edat al matrimoni mes elevada. La fertilitat va 
caure netament a Escandinávia i Franca. Aporta com a factors explica-
tius el perllongat alletament, les amenorrees derivades de subalimenta-
cions, l'alga del nombre d'avortaments i el creixent pes de les practi
ques contraceptives. En aixó fonamenta Fautor la tesi que l'increment 
demográfic del segle XVIII no pot recolzar-se en im increment de la fer
tilitat, molt discutible, sino mes aviat en el descens de la mortalitat 
(Flinn, 124-132). 

134 



Per un altre cantó, les dades de la Conca no apunten en cap 
moment vers la practica de mesures contraceptives. El comportament 
demográfic és plenament pre-maltliusslá i només els ineludibles factors 
determinants fisiológics juguen un paper important: la dona casada jove 
deixa de teñir filis molt mes aviat que la fémina casada gran, la qual 
esgota al máxim les possibilitats que li ofereix la naturalesa tot niante-
nint una fecunditat molt alta, de volum nord-europeu. 

Recordem que amb anterioritat al segle XVIII tots els exemples de 
control de natalitat constatats corresponen a grups socials molt reduíts 
de raristocrácia i de la burgesia. Abans deis darrers decennis d'aqueixa 
centuria, la contracepció era quasi inexistent en la societat rural i, en cas 
de ser duta a terme, l'insegur "coitus interruptus", la infalible abstenció i 
l 'abandonament del nadó n'eren vies corrents. 

EL RITME DE COMPOSICIO FAMILIAR 

La fecvmditat de les parelles de la Conca a l'Edat Moderna venia 
determinada per dos factors fonamentals: l'edat en contraure matrimo-
ni i l'edat de la dona a la darrera maternitat. Els intervals intergenésics 
es mouen entre aquests dos extrems, condicionats per ima circumstiin-
cia important: l'interval protogenésic, és a dir, el període en mesos com-
plerts entre la data de matrimoni i la data de naixement del primer fill. 
Les condicions inherents a aquest primer interval son radicalment dife-
rents a les de la resta de naixements. Tot plegat, aixó fa que calgui estu
diar el ritme de la composició familiar des d'una doble perpectiva: l'in
terval protogenésic per un cantó i els intervals intergenésics per altre. 

Les concepcions pre-nupcials 

En la concreció de l'interval protogenésic hi exerceixen influencia 
un parell de factors: l'edat de la dona en casar i el comportament de la 
parella. Així, les relacions sexuals pre-matrimonials poden donar lloc a 
concepcions pre-nupcials, mentre que la práctica de la contracepció des 
de l'inici de la unió matrimonial deriva en resultats adversos o contraris. 
De tota manera, hom convé en afirmar la poca importancia de la contra
cepció en l'época moderna. 

L'interval protogenésic permet de mesurar les concepcions pre-nup
cials. Només podem considerar sota aquesta categoría les concepcions 
qvie possibiliten naixements anteriors ais nou mesos de matrimoni. Ate-
nent, pero, a les diverses durades de l'embarás i per tal de limitar el mar-
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ge d'error, hom enretira un mes la ficticia barrera i la coMoca en els 8 
mesos. Amb tot, "aquest és un criteri convencional. Alguns deis nens que 
neixen ais set mesos de casament poden haver estat concebuts dintre del 
matrimoni (setmesins) (...) i alguns deis nens nascuts al cap de vuit 
mesos poden ser també el producte d'una concepció pre-nupcial" (Pla
nes, 818). Cal convenir que els dos extrems es compensen, malgrat que 
aquest punt ha generat una abundant polémica. 

Un cop esclarit aquest aspecte de l'interval en mesos a considerar, 
cal esmentar-ne un segon: el de tipus de famílies - o fitxes- sobre les 
quals operar. Nosaltres hem optat per seguir, d'entrada, el criteri expo-
sat per Planes, el qual ens sembla totalment coherent. Aquest autor tre-
balla amb tots els casos coneguts retenint també la informació subminis
trada per les famílies que no eren tancades. Només els casos amb 
intervals aberrants o dubtosos en resten exclosos. En aquest punt de l'es-
tudi no ens ha de preocupar gens ni mica, escriu Planes, que després la 
familia emigres o que, en definitiva, no en sapiguem el seu final, puix 
que ara ens interessa l'inici de la nissaga i no pas el seu acabament. 

Ara bé, alió qua ja no sembla tan ciar i tan argumentable és consi
derar albora totes les edats al matrimoni, com fa Planes. H o afirmem 
perqué en el grup de noies casades a menys de 19 anys és possible que 
limitacions de tipus biológic impulsin a un interval mes elevat que, per 
exemple, en el grup de dones casades a 20-24 anys. Es per aixó que hem 
cregut oportú d'estudiar per separat els resultats obtinguts en ambdós 
grups. Aixó implica, una limitació important a la primera opció escolli-
da: la necessitat de saber l'edat de la dona al matrimoni, d 'on deriva la 
pérdua de una quantitat no menyspreable de fitxes. Es ciar que no hi 
cap necessitat de saber l'edat en qué va casar la dona per tal de determi
nar les concepcions pre-nupcials -amb conéixer la data de boda i la de 
naixement del primogénit n'hi ha prou- pero hi ha un gairebé total 
acord en considerar la necessitat de destriar entre els diversos grups 
d'edat al matrimoni a l'hora d'establir l'interval protogenésic mitjá. A 
mes, en estudiar les concepcions pre-nupcials ja introduirem les oportu-
nes esmenes per tal de no perdre'n la traga de cap. 

Hi ha unes altres remarques metodológiques: els manuals a l'ús 
exposen la necessitat de recorrer a nissagues amb un mínim de 5 anys de 
durada matrimonial i no deixen ciar qué cal fer amb els batejats d'urgé-
ncia recuperats, si considerar-los o no (Henry, 176). Hem optat per rete
ñir les famílies amb un mínim de 5 anys de vida conjugal i per deixar 
fora d'avaluació els baptismes recuperats, criteri que pot ser tan discuti
ble com el d'operar en sentit contrari, atenent a la indefinició generalit-
zada al respecte. 
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On hi ha mes acord és la necessitat de calcular l'interval protoge-
nésic tenint en compte tots els casos a excepció de les concepcions 
pre-nupcials, car aqüestes produeixen variacions massa sensibles en els 
resultats fináis (Martínez, 116). 

Finalment, oferirem els resultats per segles: alió que perdem en 
possibles canvis de tendencia ho guanyem en riquesa de la mostra. 

L'análisi detinguda i acurada deis resultats derivats del cálcul de 
les concepcions pre-nupcials -sovint indestriables de la iMegitimitat-
permeten d'atansar-se al coneixement d'unes determinades practi
ques i, segons alguns autors, al grau de domini de la moral católica 
dins una comunitat (Corsini, 148). "El primer naixement interessa 
(...) perqué permet considerar les concepcions anteriors al casament 
i, de rebot, indica quelcom de les relacions sexuals deis solters" (Pla
nes, 818). 

Oferim a continuado el quadre que recull la relació entre el nom
bre de concepcions pre-nupcials i el total d'intervals protogenésics de 
famílies on coneixem l'edat de la dona al matrimoni i on la vida conju
gal ha tingut un mínim de 5 anys de durada. Es: 

Nombre absolut i percentual de les concepcions pre-nupcials (cp.p-n) 
en relació amb el conjunt d'intervals protogenésics (int. prot.) avaluats. 

Matrimonis amb edat de la dona en casar coneguda i mínim de 5 anys de 
durada de vida conjugal. Baptimes recuperáis exclosos 

Parroquia 

Barbera 

Espluga 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Núm.cp.p-n. 

3 

6 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

% 

2,08 

1,75 

6,04 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10,24 

Núm.int.prot 

148 

342 

927 

68 

20 

14 

6 

12 

10 

9 

127 

Període 

1610-1700 

1701-1815 

1694-1810 

1570-1700 

1701-1736 

1570-1700 

1743-1767 

1606-1700 

1701-1756 

1600-1700 

1701-1815 
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Parroquia 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Total 

Núm.cp.p-n. 

10 

27 

3 

4 

0 

6 

0 

24 

3 

45 

200 

% 

11,76 

6,47 

6,98 

3,85 

0 

5,66 

0 

4,79 

3,41 

7,31 

5,24 

Núm.int.prot 

85 

417 

43 

104 

31 

106 

142 

501 

88 

616 

3.816 

Període 

1725-1815 

1685-1815 

1599-1700 

1701-1815 

1597-1700 

1701-1815 

1586-1700 

1701-1815 

1631-1700 

1701-1815 

Amb tots els períodes temporals subjectes a análisi per la totalitat 
de parróquies de la Conca, obtenim 200 concepcions pre-nupcials que 
abasten el 5,24% del conjunt d'intervals protogenésics. 

Hom pot objectar que no hi son tots els intervals entre el matrimo-
ni i el primer naixementja que no hem considerat, recordem-ho, les 
unions on no disposem de l'edat de la mare en casar o que no arriben 
ais 5 anys de vida marital. Es cert, pero tampoc hi son totes les concep
cions pre-nupcials, ja que n 'han restat fora precisament les referents a 
les parelles amb la característica susdita. 

Hem efectuat els cálculs correctors escaients i, globalment, els 
resultats no varien, car la proporció es manté forga semblant. De tota 
manera, és pertinent d'informar de la distribució temporal de totes les 
concepcions pre-nupcials, tant en el cas en que sabem l'edat de la 
mare en casar com no. Hem agrupat els resultats per parróquies i la 
classificació temporal seguint els criteris següents: inicis registre a 
1700, 1701 a 1800 i 1801 a 1815. L'ús de la darrera etapa ve justificat 
per la gran quantitat de concepcions d'aquest caire que llavors hi 
bagué. 
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Total de concepcions pre-nupcials. 
Casos de l'edat al matrimoni de la mare ignorada inclosos 

Parroquia 

Barbera 

Espluga 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rqjals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Totals 

Inicis-1700 

4 

-

2 

2 

0 

0 

-

0 

4 

0 

2 

7 

21 

1701-1800 

1 

63 

1 

2 

1 

12 

11 

26 

7 

7 

13 

36 

180 

1801-1815 

7 

12 

-

-

-

4 

3 

5 

0 

1 

16 

19 

67 

Total casos 

12 

75 

3 

4 

1 

16 

14 

31 

11 

8 

31 

62 

268 

Ha estat possible d'avaluar 268 casos, 68 mes que deixant de banda 
les parelles on disposem de l'edat de la mare en casar. 

Atenent al fet que considerem forga acostat a la realitat global 
aquell 5,24% que hem obtingut de concepcions pre-nupcials a la Conca 
des de l'inici del registre fins el 1815, s'escau ara, de dur a terme unes 
consideracions en termes molt generáis sobre les mateixes. Encara que 
no disposem d'informació de l'esdevingut en bona part del segle XVII a 
L'Espluga, Rojals, Solivella i Vimbodí, tot sembla indicar que el fenomen 
era menys freqüent al segle XVII que al XVIII i, no diguem, que a inicis 
del XIX quan en només 15 anys s'aconsegueixen gairebé la meitat de 
cerimónies d'aquest tipus que en tot el segle XVIII. 

A l'efecte, sorprenen els casos de Barbera i de Vilaverd-La Riba 
amb mes concepcions pre-nupcials a inicis del segle XIX que en tot el 
segle XVIII. 

En el cas de la Conca, val a dir que encara que projectéssim el total 
de concepcions pre-nupcials - 2 1 - sobre el conjimt d'intervals protoge-
nésics corresponents a matrimonis on sabem l'edat de la mare en casar 
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tan sois obtindríem un 3,78% i aquest percentatge és el mes alt possible: 
no hi ha mes "pasques abans de rams" pero si que hi ha mes intervals a 
considerar. 

Ben diferent es presenta el panorama del 1701 al 1815: 191 con
cepcions anteriors a la boda i 3.261 intervals protogenésics avaluats per-
meten de concretar un 5,85% de presencia deis baptismes d'aquesta 
categoría. Si hom reté la totalitat de concepcions pre-nupcials de l'etapa 
i n'extreu tant per cent sobre el conjunt de primers intervals de parelles 
amb edat de la mare en casar coneguda hom abasta un 7,57% de con
cepcions d'aquest tipus. 

Per tant, al segle XVII els percentatges osciMarien entre un mínim 
de 1,62% i un máxim de 3,78%, mentre que del 1701 al 1815 anirien del 
5,85 al 7,57%. Sigui quina sigui, dones, la concreció percentual, és 
indubtable que les concepcions anteriors al matrimoni van ser propor-
cionalment molt mes nombroses -el doble, si mes n o - en la segona eta
pa al-ludida que en la primera. 

Comparant amb els resultats obtinguts a altres llocs de Catalunya, 
sabem que la Conca es sitúa per damunt de Vilanova, on hom obté un 
3,7% de concepcions pre-nupcials al llarg del segle XVIII i encara aqües
tes es sitúen a la baixa al llarg de la centuria (Martínez, 115). 

A Tárrega, entre el 1652 i el 1699, per sota deis vuit mesos de 
matrimoni només van néixer un 5% deis filis i un 10% del 1701 al 1750 
(Planes, 829). L'autor troba una senzilla explicació al fet i l'ofereix en 
comentar les dades de la segona meitat del XVII i primera meitat del 
XVIII: "A 1652-1699 les noies es casaven tan jovenetes que aixó reduía el 
perill que copulessin i quedessin embarassades abans de la boda; moltes 
es casaven essent unes nenes o, com a molt, unes adolescents, i, per tant, 
llur fertilitat era molt escassa com per quedar en estat si algún cop 
queien sota la passió sexual d'algun xicot. En canvi, a 1700-50 les noies ja 
es casaven a unes edats mes normáis i eren poques les que anaven a l'al-
tar amb menys de 18 o 20 anys; lógicament a mes anys de soltería mes 
possibilitats de copular d'amagat, risc també ajudat per una fertilitat mes 
madura" (Planes, 829). 

L'argumentació, arriscada pero lógica, pot trobar repetido a la 
Conca on, recordem, les dones casaven amb encara no 20 anys de mitja-
na al segle XVII davant els 22 ben passats del segle XVIII. Certament, la 
diferencia entre les edats al matrimoni de les noies en comparado entre 
un i altre segle era major a Tárrega que a la Conca pero l'explicació 
aportada per Planes també hi pot ser válida. 

Ara bé, aixó responia a un factor social -relaxado moral- o demo-
gráfic -casament tarda o primerenc, regulador de les possibilitats d'em-
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barás- o a ambdós albora? Pensem que no hem de desesdmar la ¡nte-
racció. 

Acabem de donar compte de resultáis comparatius. Per al segle 
XVII tenim dades de: 

Galicia: Entrecruces, 3,8% i Abanqueiro 7,5% a la segona meitat 
del segle (Barreiro). 

Merindad de Estella: Cirauqui, 14,3% (1640-1699) (Floristán). 
Castella la Nova: Los Molinos 26,5% (1638-1664) i 14,1% 

(1665-1689) (Soler). 
País Valencia: Beniardá i Castell de Guadalest, 6,7% (Pía) i Onda-

ra ,2,7% (Miralles). 
Franga: Meulan, 8% (1660-1739)(Lachiver); Roa, 7% (Bardet); 

Tamerville, 9% (1624-1690); Pont de Vaux, 4,8% (1582-1610) i 8,7% 
(1644-1657) (Turrel). 

Anglaterra: 16 parróquies, 16% (primera meitat); 7 parróquies, 
17,6% (segona meitat) (Wrigley). 

En visió de síntesi: 13,4%, 6,2% i 19,7% a Alemanya, Franca i 
Anglaterra en el període anterior a 1750 (Flinn, 121). 

Tots els casos comparatius, permeten d'observar com el tant per 
cent máxim de concepcions anteriors al matrimoni que establim per la 
Conca -3 ,78%- al Uarg del segle XVII, només és semblant al d'Entrecru-
ces, mentre que la resta d'indrets es sitúen molt per damunt, essent real-
ment sorprenent l'abast percentual de les concepcions pre-nupcials a 
Los Molinos. 

Peí que fa al segle XVIII encara retenim mes elements compara
tius: 

Galicia: Xallas, 8,4% (Barreiro) 
Merindad de Estella: Cirauqui, 13,1% (Floristán). 
Castella la Nova: Los Molinos, 8,8% (1690-1709) i 18 % 

(1710-1729) (Soler). 
Extremadura: Cáceres, 7,7% (Rodríguez) 
Aragó: Ejea de los Caballeros, 10,2%. (Moreno). 
Franga: Roa, 13% (1700-1729) i 16,5% (1730-1759)(Bardet); Hon-

ñeur, 6,9% (1690-1739) (Chance); Lisieux, 8%; Tamerville, 11,3% 
(1691-1740); Sainghin-en-Mélantois, 15,2% (1690-1769) (Deniel-Henry); 
Verneuil-Vernouillet, 12% (1740-1789) (Lenglet); Mussey, 3,3% del 1681 
al 1790 i Blecourt, 10,5% al mateix període (Arbellot) -Fautor posa l'alt 
percentatge de Blecourt en relació amb la tardana edat d'accés al matri
moni - i Suresnes, 12,5% del 1735 al 1789 (Allieu-Pendino); un extraor-
dinari 29,5% a Remmesweiler -Sar re- entre les nissagues de confessió 
católica abans del 1810 i tan sois un 5,2% entre les protestants (Hou-
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daille); un 8,6 a Boulay -Moselle- abans del 1760, un 7,4% del 1760 al 
1799 i un 18,24% del 1800 al 1829 (Houdaille). 

Anglaterra: 16 parróquies, 22% (1700-1749); 7 parróquies, 24,6% 
(1700-1749) (Wrigley) 

En recull de resultáis: 18,5%, 10,1% i 37,3% a Alemanya, Franca i 
Anglaterra, respectivament, entre 1740 i 1790 (Flinn, 121). 

Al segle XVIII, el percentatge máxim obtingut per les concepcions 
pre-nupcials a la Conca -7 ,57%- s'acosta al de Xallas, al de Los Molinos 
el 1690-1709 i al de les parróquies franceses de Honfleur i Lisieux i és 
netament superior al de Mussey. No hi ha tanta diferencia de resultats 
com al segle XVII. 

Les concepcions anteriors al matrimoni conquenques recuUen 
relacions sexuals promiscúes o son el resultat de relacions sexuals con-
vencionals producte d'un compromís previ? Es a dir, hi ha matrimoni a 
la vista o no?. Hom tendeix a distingir entre els filis nascuts entre els 
mesos 6-8 deis nascuts entre els mesos 0-3. En el primer cas, podem pen
sar en una concepció pre-nupcial produida quan el compromís matri
monial ja era establert. En la segona ocasió, podia haver existit una rela-
ció sexual "individualitzada, passional i il-legítima" (Planes, 831), i haver 
arribat a Faltar només per compromís. 

Convé, dones, dur a terme la distribució mensual deis nens nascuts 
abans deis 8 mesos. Aquest és el resultat: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Conca estricta (ss. XVI-XVII) 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Guardia 

Pira 

Validara 

Vilaverd 

Vimbodí 

Total 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

0 

5 

1 

1 

1 

3 

6 

6 

0 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

Total 
casos 

4 

1 

2 

0 

2 

2 

7 

18 
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Recordaren que el total de concepcions anteriors al matrimoni ais 
segles XVI-XVII era 21. A la taula anterior manquen 3 observacions: 1 
pertany a Forés -el nen tenia 7 mesos quan els pares es van casar- i les 2 
restants a Vallclara -en una cas el nadó tenia 1 any i 9 mesos en casar els 
pares i en l'altre 2 mesos-. 

Amatents ais intervals agrupats que ofereix Planes obtenim: 

Distribució mensual agrupada de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Conca estricta (ss. XVI-XVII) 

Mesos 

0-3 

4-5 

6-7 

Casos 

3 

6 

9 

En el conjimt de parróquies de la Conca analitzades, vora la meitat 
de les concepcions pre-nupcials eren molt properes al matrimoni (grup 
6-7 mesos). Son minoría els nascuts quan es portaven només 3 mesos de 
matrimoni. Les xifres del grup 4-5 mesos son apreciables i "mes aviat 
classificables en el grup de les concepcions que segueixen el compromís 
que no pas en el grup de les concepcions producte d'unes relacions 
sexuals típicament il-legídmes" (Planes, 832). 

Donem a contintiació les dades del segle XVIII, molt mes nombro-
ses i que, per tant, donaran mes joc a l'análisi: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Conca estricta (1701-1815) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Monlbrió 

Pira 

Rojals 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

0 

6 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

4 

0 

1 

2 

0 

4 

0 

8 

0 

0 

2 

1 

5 

0 

9 

0 

0 

1 

0 

6 

1 

13 

0 

1 

7 

2 

7 

3 

21 

0 

0 

2 

3 

Total 
casos 

7 

70 

1 

2 

0 

16 

13 
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Parroquia 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Totals 

0 

3 

0 

0 

4 

7 

27 

1 

2 

1 

0 

2 

6 

16 

2 

2 

0 

2 

2 

8 

22 

3 

2 

1 

0 

1 

7 

20 

4 

3 

0 

0 

4 

5 

23 

5 

1 

3 

2 

4 

9 

29 

6 

9 

1 

0 

2 

3 

39 

7 

9 

0 

3 

8 

9 

58 

Total 
casos 

31 

6 

7 

27 

54 

234 

Retenim un total de 234 observacions que permet d'efectuar diver
ses comparacions. Abans que res, pero, convé teñir present que han restat 
fora d'análisi 13 casos d'infants ja nascuts en el moment de casar els pares. 
La distribució per parróquies i mesos és interessant de considerar-la: 

Barbera: 1 cas. El nen té 2 mesos d'edat en casar els pares. 
Espluga: 5 casos: un nadó de dies, 2 d'un mes, 1 de 4 mesos i 1 de 

ben crescut, amb un any i 4 mesos. 
Montbrió de la Marca: 1 cas: el nen tenia 1 any i mig quan els pares 

decidiren de passar per l'església. 
Rojals: 1 cas, amb la criatura de 8 mesos en casar els pares. 
Validara: 1 cas, amb 3 anys el nen quan esposen els pares. 
Vilanova de Prades: 1 cas, l'infant té poc mes d ' l any en contrarure 

matrimoni els progenitors. 
Vilaverd/Riba: 2 casos, amb un nen de dies i un altre de 3 mesos 

en casar els pares. 
Vimbodí: 1 cas, el nin té un meset d'existéncia. 
Es sobrer d'advertir de la validesa de totes aqüestes observacions, 

comprovades per l'autor. No deixa de sorprendre que 4 casaments 
siguin duts a terme quan l'infant ja té mes d'un any d'edat. 

L'agrupado mensual aporta: 

Distribució mensual agrupada de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Conca estricta (1701-1815) 

Mesos 

0-3 

4-5 

6-7 

Casos 

85 

52 

97 

% 

36 

22 

42 
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El canvi operat respecte al segle XVII és ciar en avanzar el nombre 
de concepcions pre-nupcials que Planes atribueix a la passió i a la il-legi-
timitat sense pensar en un posterior matrimoni i que son recollides al 
grup de 0-3 mesos. Per tant, al segle XVIII i ais primers quinze anys del 
XIX, a la Conca estricta, no només augmenten les concepcions anteriors 
al matrimoni respecte al XVII en vora un 4% sino que també es veuen 
incrementats els naixements derivats de relacions sexuals molt anteriors 
a la boda. La Conca setcentista té una evolució ben diferent a la targari-
na, on els resultats obtinguts per a la segona meitat del segle XVII i la 
segona del XVIII son parells. 

No totes les parróquies servaven idéntic comportament peí que fa 
a les concepcions pre-nupcials. Mentre, per exemple, a L'Espluga, Pira, 
Solivella i Vilaverd-La Riba l'interval 0-3 mesos recollia entre el 25 i el 
30% deis casos, a Rojals i a Vimbodí depassava el 50%. Dissortadament, 
no podem fer mes que constatar aquest fet, puix que resulta impossible 
de donar-li explicacions, encara que ho hem intentat per un camí: posar 
les concepcions pre-nupcials en relació amb l'edat mitjana al matrimoni. 
Recordem que Planes marca repetidament l'estret Iligam entre casa-
ment primerenc i menys possibilitats d'embarassos no desitjats. Llegit a 
la contra equival a defensar que a casament mes tarda mes cabuda a la 
iMegitimitat. L'edat al matrimoni de la dona era mes tardana a Rojals i 
Vimbodí que a la resta de la Conca? 

Del 1751 al 1800, les dones esposades a Rojals ho van fer, en terme 
mitjá, a gairebé 23 anys i mig, un any mes tard que la mitjana de la 
comarca. En el cas de Vimbodí, disposem d'informació tant per a la pri
mera com per a la segona meitat de segle: en el primer període, sobre 11 
llocs avaluats, l'edat mitjana al matrimoni de la dona en primeres núp-
cies ocupava el Uoc sisé; en la segona etapa, sobre I I indrets, les vimbo-
dinenques eren les quartes. Del 1801 al 1815, encara resulta mes difícil 
d'establir una relació causal entre una i altra variable. 

Convenim, dones, que la precocitat de l'edat en contraure matri
moni pot ser válida per tal d'explicar unes menors possibilitats d'emba
rassos no volguts en el cas de la dissetena centuria i que el retard vuitcen-
tista en l'edat a primeres núpcies pot operar en sentit contrari. 

Contráriament que a Tárrega, pero, a la Conca la reacció de la 
moralitat católica no triomfa, al segle XVIII. Si mes no en l'aspecte de 
les relacions sexuals pre-matrimonials. Un percentatge ben superior 
de concepcions pre-nupcials al XVIII respecte al XVII permet d'afir-
mar-ho. En aquest punt concret, la comarca estarla mes a prop del 
model francés que del targarí, malgrat la visible diferencia deis valors 
percentuals. 
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Planes planteja un altre aspeóte que qualifica de molt interessant 
d'estudiar: l'estat matrimonial anterior de les dones que es casaven 
embarassades. 

En aquest cas, hem optat per aconseguir un nombre de mostres 
semblant al que recull aquell autor -64— (Planes, 834), a partir de 
l'análisi deis resultats pertocants les 75 concepcions pre-nupcials que 
van teñir Uoc a L'Espluga de Francolí des d'inicis del segle XVIII i fins el 
1815. Els resultats que hem obtingut aconsellen de no seguir amb un 
métode que requereix tornar a escrutar totes les fitxes corresponents 
per arribar a conclusions que eren mes que previsibles: deis 75 casos 
enquestats, en 69 oportunitats la noia era soltera i en 4 d'aquests 69 
casos havia estat un vidu i no un fadrí qui l'havia deixat en estat abans de 
casar. Les 6 vídues grávides a l'hora de casar havien estat prenyades per 4 
solters i 2 vidus. Si considerem que L'Espluga abasta vora una tercera 
part del total de concepcions anteriors al matrimoni, podem qualificar 
d'apta la mostra treballada i no creiem, sincerament, que els resultats 
globals puguin diferir ni poc ni molt d'aquesta tendencia. Ara bé, tal 
com comenta Planes: "la presencia de les vídues que es casen embarassa
des és sobretot destacable a la segona meitat del segle XVII" (Planes, 
834). Valia la pena de fer la comprovació d'aquesta afirmado en el cas 
de la Conca. 

Es sabut que disposem de 21 concepcions pre-nupcials a analitzar 
en l'etapa que va des l'inici del registre a 1700. El nombre és idéntic al 
de Planes, i en 3 oportunitats ignorem l'estat matrimonial anterior de 
la dona. Deis 18 casos restants on coneixem aquest factor, sabem que 
en 8 ocasions la dona era vídua al moment de quedar embarassada 
abans de casar. Les 8 vídues havien restat prenyades de 5 fadrins i de 3 
vidus. La proporció és molt alta, impensable per al segle XVIII. Acom-
panyen 7 matrimonis entre solters, 1 casament entre vidu i soltera, 2 
bodes on sabem que ella era soltera pero ignorem l'estat d'ell, 2 casos 
d'indeterminació total i 1 matrimoni entre solter i estat de la dona 
ignorat. 

L'explicació que dona Planes és repetitiva: al XVII hi havia molt 
poques solteres que quedesin embarassades abans de casar-se, puix 
que ho feien molt joves. Al XVIII, l'edat a les noces de la dona s'ha 
retardat i s'incrementa el nombre de solteres que casen grávides. Sem
bla ciar, de tota manera, que son les solteres les que expliquen les 
variacions en les concepcions pre-nupcials. "Per a les vídues fer-se 
embarassar podia ser una táctica per "cafar" un xicot" (Planes, 834) i 
remaridar. 

146 



Alt Gaiá 

Un cop dutes a terme les precisions metodológiques i compara-
cions bibliográfiques escaients, passem a donar compte deis resultats 
obtínguts per a la zona de l'Alt Gaiá. 

En el conjunt de les 6 localitats on disposem d'informació, obte-
nim un conjunt de 12 concepcions pre-nupcials des de la data d'inici del 
registre fins l'any 1700. Totes pertoquen al segle XVII. 

Posades en relació amb el conjunt d'intervals protogenésics ava-
luats corresponents a matrimonis on coneixem l'edat de la mare en 
casar només en retenim 8, mentre que el global d'intervals son 161. 
Resulta un 4,97% de concepcions anteriors a la boda que, segons hem 
indicat abans, ha de ser entes com a percentatge mínim. Si considerem 
totes les concepcions pre-nupcials i només els intervals suara referits, 
detallem un 7,45% de presencia d'aquest tipus de concepcions, percen
tatge máxim, puix que hi ha d'altres intervals a considerar. 

La distribució per mesos i per pobles és la següent: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de l'Alt Gaiá (inici registre-1700) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Guim. 

Piles, Les 

Pontils 

Santa Perpetua 

Vallespinosa 

Total 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

4 

1 

2 

3 

5 

1 

1 

6 

0 

7 

1 

1 

Total 
casos 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

12 

Poca cosa podem comentar del comportament individual de les 
diverses parróquies, perqué el nombre de mostres és molt migrat. Sí que 
és observable, en canvi, una concentrado de les concepcions pre-nup
cials en l'interval 0-3 mesos (7 de 12), mentre que les degudes a la impa
ciencia abans de la imminent boda i catalogables en l'interval 6-7 son 
realment escasses. 

Apuntem, per altre cantó, que cap de la dotzena de dones que 
queda embarassada abans del matrimoni era vídua, encara que en una 
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ocasió ignorem el seu estat matrimonial anterior a la boda. En 3 oportu-
nitats desconeixem si el pare era vidu o solter i tota la resta d'avaluacions 
son de noces entre fadrins. 

Assenyalem un fet curios: a Vallespinosa els dos pares que no van 
esperar al matrimoni per engendrar filis eren fi-ancesos. 

Al segle XVIII i fins el 1815, l'estudi es veu forfosament limitat a la 
meitat de parróquies. En total, controlem 5 concepcions pre-nupcials que 
abasten un 6,75% deis intervals protogenésics coneguts, encara que només 
en 4 ocasions corresponen a dones amb edat en casar coneguda -5 ,41%-. 

Resulta: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupciak. 
Conjunt de l'AIt Gaiá (1701-1815) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Guim 

Pontils 

Total 

0 1 2 3 4 5 

2 

2 

6 7 

1 

1 

2 

Total 
mesos 

1 

2 

1 

4 

Cal afegir un cas pertocant Biure i en el qual fill tenia 1 any i 7 dies 
quan els pares van casar. 

Tot i l'exigu nombre de mostres, observem un domini de la cate
goría de concepcions pre-nupcials en el lapse immediatament anterior a 
la celebrado del matrimoni, aquelles que, segons Planes, son fruit de la 
impaciencia. S'ha produit, dones, un canvi notable respecte al segle 
XVII, quan dominaven les concepcions anteriors a la boda immerses en 
l'interval 0-3 mesos. 

Els 5 pares eren solters a l'hora de casar i només 1 dona era vídua. 
Tot plegat, obtenim una visió global d'aquest caire: un abast per-

centual entre el 5 i el 7,5% al segle XVII i entre el 5,5 i el 6,75% al segle 
XVIII i primers anys del XIX; un desplagament en la distribució per 
mesos agrupats en passar del segle XVII al XVIII i una presencia irrelle-
vant de les vídues -1 cas sobre 17-. 

Plataforma Segarrenca 

De les 3 parróquies d'aquesta zona on abastem informado al com-
plet peí segle XVII, només Conesa i Montargull retenen alguna que 
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altra concepció anterior al matrimoni. El percentatge resultant és real-
ment baix: 1,80% segons el primer sistema de cálcul i 3,60% segons el 
segon. 

D'aquestafai^ó: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Plataforma Segarrenca (inici registre-1700) 

Parroquia 

Conesa 

Montargull 

Total 

0 1 

1 

1 

2 

2 3 4 5 

1 

1 

6 7 

3 

3 

Total 
casos 

5 

1 

6 

El cas montargullenc correspon a una parella que en casar j a 
tenien un fill de 3 mesos i 20 dies d'edat. Resulta que a Passanant no hi 
va haver cap concepció pre-nupcial al llarg de tot el segle XVII i que, per 
tant, Conesa forneix Túnica mostra, concentrant clarament aquest tipus 
de concepcions en l'interval que recull els casos immediatament ante-
riors a la boda. 

En cap del 6 casos la dona era vídua, pero sí que ho era el montar
gullenc. 

Al segle XVIII i fins el 1815 perdem la traga a Montargull, pero 
entren en observado Savellá i Segura. Abastem 14 concepcions pre-nup
cials totes amb edat al matrimoni de la mare coneguda. Posades en rela-
ció amb el conjunt d'intervals protogenésics resulta un 4,22%, en aquest 
corresponent al máxim. 

Aquesta és la distribució mensual: 

Distribució mensual de les concepcions pre-nupcials. 
Conjunt de la Plataforma Segarrenca (1701-1815) 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 4 

1 

1 

5 6 7 

1 

1 

2 

Total 
casos 

4 

2 

4 
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Parroquia 

Segura 

Total 

0 

1 

1 

3 

2 3 4 

2 

5 6 

1 

1 

7 

4 

Total 
casos 

1 

11 

A la taula en manquen tres: una de Conesa -l 'infant tenia 11 
mesos en casar els pares- i dues de Passanant -el nadó tenia 22 dies en 
casar els pares i un altra corresponent a un albat mort amb 4 anys 
d'edat, 1 any i 3 mesos després del matrimoni-. El darrer cas és certa-
ment atiple, l'únic que hem trobat d'aquest tipus. En batejar el fill deis 
conesins que esposarien 11 mesos mes tard, el rector va fer constar la 
soltería deis progenitors. 

A mes, 4 de les 11 concepcions es concentren en l'interval 0-3 i son 
7 sobre 14 -la meitat- si hi sumem els 3 casos anteriorment referits. 
Mentre, només son 5 les concepcions pre-nupcials produídes amb 
immediata anterioritat al matrimoni. 

Consignem que només en una oportunitat la dona embarassada 
abans d'esposar era vídua. Els 13 casos restants corresponen a matrimo-
nis entre solters. 

Recull deis resultáis percentuals 

Els resultats percentuals máxims i mínims obtinguts en el conjunt 
de les 3 zones, oscil-len entre 1*1,62% de la Conca estricta al segle XVII i 
el 7,57% de la mateixa zona al període 1701-1815. 

Els máxims percentuals del segle XVII son inferiors ais del segle 
XVIII a la Conca i la zona segarrenca, pero no pas a l'Alt Gaiá. Quant ais 
mínims, l'oscil-lació mes petita també s'obté en aquesta zona. 

A la Conca estricta, des d'inicis del registre fins l'any 1700, son 5 
sobre 24 les concepcions pre-nupcials que donen fruit abans deis 3 
mesos posteriors al matrimoni i 9 les que es sitúen en l'interval imme-
diatament anterior, mentre que a l'Alt Gaiá la meitat teñen lloc en l'in
terval 0-3 mesos i la Plataforma segarrenca mostra 2 casos a 0-3 mesos o 
menys i 3 a 7 mesos. Per tant, al segle XVII, son els resultats de l'Alt 
Gaiá els que permeten de suposar l'existéncia d 'un major relaxament 
moral. 

Del 1701 al 1815, a la Conca van teñir lloc 247 concepcions ante-
riors al matrimoni, 98 de les quals - 4 0 % - es sitúen entre l'etapa compre
sa entre un naixement de l'infant anterior a la boda -fins 3 anys- i els 3 
mesos posteriors; 52 mes - 2 1 % - en l'interval-pont de 4-5 mesos i 97 
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- 3 9 % - en el lapse corresponent a les concepcions immediatament ante
rior a la boda. 

Mentre, a la Plataforma Segarrenca i al mateix període, eren 7 
sobre 14 els casos de la primera categoría i 5 els de la tercera. A l'Alt 
Gaiá, una mostra molt escassa concentra 4 deis 5 casos en l'etapa previa 
al contráete. 

Deis resultáis de la Conca i la zona segarrenca, es desprén una 
major Ilibertat i gosadia sexual -son paraules de Planes (832)- en els 
comportaments del segle XVIII i els primers quinze anys del XIX. Ano-
tem que resulta molt difícil d'apuntar una evolució cronológica a escala 
mes reduída d'aquest factor. 

Els naixements ¡llegítims 

Avaluarem, en aquest apartat, la importancia percentual assolida 
pels ñlls nascuts fora del matrimoni i de la legalitat establerta respecte al 
total de baptismes de cadascuna de les parróquies. També ens atansarem 
al coneixement de l'estacionalitat deis abandonaments, al sexe deis 
infants deixats a la má de Déu, ais períodes en els quals la práctica és 
mes comuna i relacionarem, finalment, algunes notes que ens semblen 
interessants. Com que considerem aquest punt qualitativament molt 
important, procedirem a una análisi parroquia a parroquia del fenomen 
de la ¡Megitimitat. Certament, el sistema d'exposició emprat en aquest 
punt del treball difereix de la resta, on els resultats figuren per zones 
geográfiques i de manera mes global. 

La polémica respecte si els infants consignats com a filis de pares 
incógnits son fruit de concepcions pre-nupcials - o filis tinguts fora del 
matrimoni- o bé es tracta de nens abandonats obeint a un altre tipus de 
causes és difícil d'esclarir. Els manuals de demografía histórica a l'ús 
(Henry, 79), distingeixen entre uns i altres a l'hora de fer els cálculs, 
sense especifícar a partir de quins factors es duu a terme la distinció. 

En el cas de la Conca, el registre parroquial no permet massa pre-
cisions al respecte. Les formules d'anotar el bateig de l'infant sense 
pares coneguts varia -"fill de pares incógnits" (en cátala o en llatí); "fill 
de ventura"; "fill de fortuna"; "fill de Déu i de la Verge"; "bord"...- pero 
la informació afegida acostuma a ser molt escassa. 

Per a nosaltres, la majoria d'infants abandonats corresponen a filis 
concebuts fora del matrimoni. Després intentarem de donar-ne raons 
explicatives. Apuntem, pero i ja, que estudiosos de la Conca no ho veuen 
així. Josep M. Grau defensa que en els baptismes montblanquins del 
1734 al 1808 no ha detectat cap n e n / a amb l'apeMatiu de "fill iMegítim" 
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i sí, en canvi, els baptismes acompanyats deis mots explicatius suara 
esmentats -pares incógnits, ventura...-. 

Grau detalla que els il-legítims son, parlant en propietat, el fruit 
d'unes relacions sexuals fructíferes mantingudes entre dues persones no 
unides en matrimoni. D'altra banda, els filis abandonats podien ser nas-
cuts de parelles socialment reconegudes, pero que, per diverses circums-
táncies, es velen obligades a deixar-los (Grau, 37). 

Aquest autor insisteix en el tema i intenta d'apuntar algunes cau
ses de l 'abandonament: una, "no la mes quantiosa" (Grau, 39), la iMegi-
timitat; una altra, la presencia ininterrompuda d'exércits a Montblanc 
-alguns soldats no eren acompanyats per la dona-; una tercera, la insufi
ciencia de recursos per mantenir un nou fill, especialment entre les 
capes mes desvalgudes de la societat... 

La dona que no desitjava el fill havia de dissimular l'embarás. Ais 
primers mesos aixó era relativament fácil -mes encara si tenim en comp-
te el tipus de vestits de l'época-, pero, al cap i a la fi, 11 calla tancar-se a 
casa o anar a visitar alguns parents de fora vila. Fins i tot, el nen no vol-
gut podia ser abandonat en una població propera, per tal d'eliminar els 
rumors vei'nals. 

De tota manera, les explicacions de Grau, correctament planteja-
des i certament interessants, no van mes enllá del terreny de les hipóte
sis. La documentació que empra no 11 permet de demostrar que els 
abandonaments de filis no deguts a IMegitimitats fossin majoria. 

Sense mes dilació passem a l'análisi deis resultáis que ofereix la 
zona que hem estudiat i, posteriorment, insistirem en el tema. 

Resultáis locáis 

Aguiló 

D'aquesta parroquia només hem procedit a efectuar el recompte 
numéric i les dades deis batejos de filis de fortuna fan referencia a l'eta-
pa compresa entre el 1668 i el 1815. 

La distribució decennal deis baptismes de nens filis de pares incó
gnits és: 

Filis depares incógnits. Aguiló (1668-1815) 

Decenni Casos Anys 

1671-1680 2 71173 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 

1 
2 
3 

83 
93196 
04, 05 i 10 
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Decenni 

1711-1720 
1731-1740 
1751-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1801-1810 

Casos 

1 
1 
3 
4 
1 
1 

Anys 

19 
39 
53, 57 i 59 
63, 65, 67 i 69 
80 
10 

Total 22 

Un total de 22 baptismes de filis de fortuna entre el 1671 i el 1815, 
dates entre les quals van ser celebráis 1.375 baptismes. La proporció de 
naixements iMegítims (nx. il-l.) és 22/1.375 = 1,6%. 

Peí que fa a la periodificació decennal , podem observar com les 
elapes 1691-1710 i 1751-1770 concentren 10 deis 22 casos. Si fem abs-
tracció de la darrera década del segle XVII, resulta: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

Qecenni 

1761-1770 
1691-1700 
1701-1710 
1751-1760 
1671-1680 

Nx. Ul. 

4 
2 
3 
3 
2 

Total bapt. 

91 
51 
81 
95 
86 

% Ul 

4,40 
3,92 
3,70 
3,16 
2,32 

Un cop han eslat presentades les dades per ordre d'importáncia 
percentual, podem observar com certs decennis quasi tripliquen el valor 
mitjá, especialment el 1761-1770 i el 1691-1700. 

Per segles i fraccions de segle resulta: 

Distribució secular deis baptismes de filis depares incdgnits 

Etapa Nx, Ul. Total bapt. % Ul. 

s. XVII (1668-1700) 5 235 2,13 
s. XVIII 16 953 1,68 
s. XIX (1801-1815) 1 187 0,53 

A destacar com el segle XVIII s'addiu perfectament al valor per
centual mitjá, mentre que el darrer lerg del XVII es manté clarament 
per damunt i els valors deis 3 primers lustres del XIX son baixos. 

No eslem en condicions d'efectuar el moviment estacional ni la 
distribució per sexes. 
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Barbera 

En el conjunt Barberá-Ollers disposem deis baptismes des del 1588 
fins l'any on tanquem l'estudi -1815- . Peí que fa ais filis de pares incóg
nits en resulta el següent: 

Filk depares incógnits. Barbera (1588-1815) 

Decenni 

1591-1600 
1601-1610 
1611-1620 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1661-1670 
1681-1690 
1691-1700 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1815 

Casos 

1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
3 
7 
1 

Anys 

99 
01 
20(2) 
24,26 
36 (2), 37 i 38 
45 
62164 
86 
91194 
11,13114 
25 
37 
45 i 47 
69 
74 (2), 76177 
84, 85 i 88 (2) 
92, 94 i 00. 
02, 05, 06, 07 (2), 09 i 10 
11 

Total 43 

Així, 43 naixements d'infants de pares desconeguts sobre un total 
de 5.145 baptismes: 0,84% d'il-legitimitat. 

Cronológicament, cal parar esment ais decennis 1631-1640 i 
1711-1720 i al període 1771-1810. Totes aqüestes etapes venen caracterit-
zades per un bon nombre de batejos de filis de pares incógnits. Així: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

Decenni Nx. ill. Total bapt. % ill. 

1631-1640 
1801-1810 
1711-1720 
1771-1780 
1781-1790 

4 
7 
3 
4 
4 

193 
363 
184 
332 
358 

2,07 
1,93 
1,63 
1,20 

1,11 
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Els dos primers decennis consignáis al quadre anterior doblen 
amb escreix la mitjana percentual de tot el període avaluat, mentre que 
la resta d'etapes recullen un valor percentual encara notablement per 
damunt de la proporció obtinguda, pero amb menys pes específic. La 
década final del segle XVIII permet d'establir un 0,85% de naixements 
il'legítims, la proporció mitjana justa. 

Peí que fa a la distribució secular deis naixements il-legítims 
podem observar com el percentatge mes alt correspon ais primers 
quinze anys del segle XIX, mentre el segle XVII s'adequa perfectament 
al resultats i el XVIII i els darrers dotze anys del XVI es sitúen per sota: 

Distribució secular deis baptismes de filis de pares incdgnits. 
Barbera (1588-1815) 

Etapa Nx.¡M. Total bapt. % Ul. 

s. XVI (1588-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 

1 
15 
19 

228 
1.776 
2.574 

0,44 % 
0,84 % 
0,74 % 

s. XIX (1801-1815) 8 567 1,41 % 

L'estacionalitat deis naixements iMegítims no permet d'efectuar 
massa comentaris. Es: 

Moviment estacional deis naixements il-legítims. Barbera (1588-1815) 

Mes Gn. Fb. MQ. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 4 2 2 2 6 2 2 7 2 4 6 4 = 43 

Agost acull el máxim, seguit de maig i de novembre. Son nogens-
menys que 6 els mesos que repeteixen el valor 2. 

Per estacions, el máxim correspon a la tardor -14 casos-, davant 
l'estiu - 1 1 - , la primavera —10- i el mínim hivernal - 8 - . 

Peí que fa a la distribució per sexes, la situació és ben alterna: al 
segle XVII dominen els nois, al XVIII les noies i el 1801-1815 l'equilibri 
és total -igual que en els resultats de conjunt-
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Distribució per sexes i segles deis naixements illegítims. 

Etapa Nens Nenes Total 

s. XVI (1588-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

1 
10 
6 
4 

0 
5 
13 
4 

1 
15 
19 
8 

Total 21 22 43 

Finalment, només ens és possible d'aportar una nota que escapi 
al laconisme habitual deis rectors amb referencia ais filis de fortuna - a 
Barbera, sempre "de pares incógnits"-. L'infant batejat el 1691 i els 
pares del qual resulten desconeguts fou deixat a mitja nit davant la 
casa de Francesc Montserrat, batlle d'Ollers. Eren primers d'agost i, si 
mes no, els seus pares no havien de patir perqué el fred pugués afectar 
al nen. 

Biure 

A Biure només hem pogut localitzar 6 baptismes de filis de pares 
incógnits. 

Cap sobre 56 al segle XVI (1562-1599, amb buits documentáis 
intermitjos), 1 sobre 237 al segle XVII (1601, 1620-1623 i 1631-1700) i 5 
al segle XVIII (complet). Cap, altre cop, ais primers 15 anys del XIX. 

Els anys: 1649,1721, 1753,1780, 1790 i 1795. Res a dir peí que fa a 
cap concentrado destacable, ates l'escás nombre de mostres. 

Els mesos: 2 al febrer i 2 al setembre, 1 al marg i I al juny. 
Cap anotació que escapi de l'habitual i linic "fill de ventura" al 

segle XVII i "fill de pares incógnits" al XVIII. 
Per sexes: 1 nen (al XVIII), 4 nenes i 1 indeterminat. 
El percentatge: 0,69% del 1560 al 1815. 

Conesa 

El registre baptismal de Conesa enceta el setembre del 1567 i arri
ba sense buits fins el 1815, data en la qual tanquem l'estudi. 

Peí que fa ais naixements il-legítims obtenim el quadre següent, on 
recollim només els decennis que n'enregistren algún: 
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Filis depares incógnits. Cortesa (1567-1815) 

Decenni Casos Any 

1581-1590 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1681-1690 
1691-1700 
1731-1740 
1751-1760 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

87 
23 
39 
42,45 (2), 46 i 47 
85 i 88 
96 
31 
54 i 55 
71 i 73 
82 i 88 
92, 93 i 96 
05 i 10 

Total 23 

Un conjunt de 23 naixements iMegídms i 3.191 baptismes aporta 
un 0,72% de presencia deis primers. A mes, sembla ciar que la concen
trado en determinades époques és la tónica: 5 en temps de la Guerra 
deis Segadors i 9 del 1771 al 1810. 

Els decennis amb nombre mes elevat de filis de fortuna batejats, en 
relació amb el total de baptismes de cada década, aporten els següents 
tants per cent d'iMegitimitat: 

Decennis per damunt del % global de baptismes defill de fortuna 

Decenni Nx. Ul. Total bapt. % ill. 

1641-1650 
1681-1690 
1791-1800 
1771-1780 
1751-1760 
1801-1810 
1781-1790 

5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

121 
91 
160 
124 
147 
172 
176 

4,13 
2,20 
1,88 
1,61 
1,36 
1,16 
1,14 

Certament, el nombre de batejos de "filis de ventura" el 1641-1650 
amb respecte ais baptismes de la mateixa etapa és digne d'esment i ha de 
ser tingut en compte el desgavell social que en aquells moments es vivia, a 
causa de la situació béMica. El 1681-1690, una altra época difícil, també 
aporta un percentatge que triplica el valor percentual global. En la resta de 
decennis, excepció feta del final del XVIII, les desviacions son mes minses. 
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Si consideren! els segles o parts de segle, el resultat és aquest: 

Distribució secular deis baptismes de filis depares incógnits. 

Etapa 

s.XVI (1567-1600) 
s.XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

Totals 

Nx. U1. 

1 
10 
10 

2 

23 

Total bapt. 

463 
1.168 
1.281 

279 

3.191 

% Ul 

0,22 
0,86 
0,78 
0,72 

x = 0,72 

Cal reteñir l'escás valor percentual assolit per la variable que ara 
analitzem al darrer terg del segle XVI i el poc marge de separado entre 
els resultáis tocants al segle XVII i al segle XVIII, per bé que els primers 
son superiors. Els primers quinze anys del XIX reflecteixen exactament 
la mitjana. 

El moviment estacional del conjunt va ser: 

Moviment estacional deis naixements il-legítims. Conesa (1367-1815) 

Mes Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. JI. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 0 4 = 23 

Maxim tardorenc -mes de desembre-, seguit d'octubre i gener. I 
mínim al mes de novembre: durant quasi dos segles i mig cap infant fill 
de pares incógnits hi resulta batejat. 

La distribució per sexes fou: 

Distribució per sexes i segles deis naixements il-legítims 

Etapa Nens Nenes Total 

s.XVI (1567-1600) 
s.XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

1 
4 
7 
1 

0 
6 
3 
1 

1 
10 
10 
2 

Total 13 10 23 

Com a Barbera, els valors s'alternen: al XVII dominen les nenes, al 
XVIII els nois. També com a Barbera la situado final es presenta forga 
equilibrada. 
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Només una nota s'aparta del laconisme habitual: un nen fou aban-
donat a la porta d'una casa. Corría el 1623 i el 28 de marg. 

L'Espluga deFrancolí 

El nombre de baptismes de filis il-legítims de L'Espluga ha estat 
avaluat per l'etapa 1694 -any d'inici del registre- a 1810. 

Tots els decennis compresos en aquell període recullen algún bap-
tisme d'infant nat fora del matrimoni o abandonat. La distribució: 

Filk depares incógnits. L'Espluga deFrancolí (1694-1810) 

Decenni 

1694-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1731-1740 
1741-1750 
1751-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 

Casos 

1 
6 
2 
2 
4 
8 
3 
8 
4 

15 
10 
20 

Anys 

98 
03, 05, 07, 08, 09 i 10 
11118 
21 i 30 
31 ,32 ,34138 
43,45 (3),46, 48, 4 9 Í 5 0 
56 ,58(2) 
61 (2), 62, 63, 64, 65170(2) 
72, 75, 78 i 80 
81, 82, 84 (2), 85 (3), 86, 87 (4), 88 (2) i 8£ 
91, 92, 93, 94 (2), 97 (4) 199 
01 (2), 02 (4), 03 (3), 05, 06 (4), 07, 08 (2) : 09 (3) 

Total 83 

Cal destacar els anys 1787 i 1806, acompanyats d'una munió amb 3 
baptismes de filis de pares incógnits en cadascun, com aquells que presen
ten una concentrado important d'aquest tipus de cerimónies baptismals. 

En el conjunt de l'etapa avaluada la proporció de infantaments 
fora de la legalitat és 0,93%, resultat de dividir 83 entre 8.924 baptismes. 

Aportem, com sempre, les décades on van proliferar i es situaren 
per damunt de la mitjana percentual els naixements iMegítims: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

Decenni 

1701-1710 
1801-1810 
1741-1750 
1781-1790 
1761-1770 

Nx. Ul. 

6 
20 

8 
15 
8 

Total bapt. 

361 
1.361 

557 
1.142 

859 

% i l l 

1,66 
1,47 
1,44 
1,31 
0,93 
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Els períodes decennals que es sitúen clarament per damunt de la 
mitjana pertoquen les dues epoques de guerra, fam i desgavell social, 
amb la companyia de l'etapa central de segle, la qual va significar l'exis-
téncia de manta dificultats demográfiques, i deis 80, caracteritzats, tam
bé, per comportar una aturada en el creixement. Ais 60 el valor ateny 
just la mitjana del període. 

Obviem d'efectuar el quadre de la distribució secular atenent a la 
migradesa de la mostra corresponent al segle XVII, en el darrer septen-
ni del qual només fou batejat un fill de pares incógnits. L'alfa d'aquest 
üpus de baptismes a inicis del XIX ja ha estat comentada. 

Peí que fa al moviment estacional: 

Moviment estacional deis naixements il-legítims. Espluga (1694-1810) 

Mes Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 7 7 6 19 8 6 3 7 3 4 7 6 = 83 

Sobta un máxim molt acusat al mes d'abril que condiciona el punt 
álgid de la primavera -vora el 40% deis casos- Els mínims son ambdós 
estiuencs -juliol i setembre- i també és l'estiu l'estació que rep menys 
nombre de batejos de filis iMegítims -poc mes del 15%-. 

Finalment, la distribució per sexes no fa abstracció de la divisió 
secular habitual: el domini de les nenes és aclaparador, ja que ho eren 
47 davant només 36 nens. Apuntem que, en cap decenni, els nens supe
raren a les nenes. 

Així: 

Etapa 

1694-1700 
1701-1800 
1801-1810 

Nens 

1 
27 
8 

Nenes 

0 
35 
12 

Toti 

1 
62 
20 

Total 36 47 83 

Cap informado extra en les partides de baptisme de filis de pares 
incógnits a reteñir, pero volem apuntar que 6 deis infants filis de fortuna 
del període 1770-1790 van ser primsenyats. Aquest baptisme d'urgéncia 
el duia a terme la llevadora. Tot sembla apuntar, ací, vers la necessitat 
d'adequar els venturers amb naixements iMegítims: si hom té la intenció 
d'abandonar un infant potser no es preocuparía tan de fer-lo batejar. 
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Figuerola-Guimons 

El comentan al-lusiu a la qüestió deis infants filis de fortuna a la 
sufragánia colomina está rápidament fet: només podem comptar 5 bap
tismes d'aquest tipus entre el 1583 i 1815, quan en foren celebráis un 
total de 852. Resulta un tant per cent certament baix -0 ,59-

A mes, 4 deis 5 baptismes van teñir lloc al segle XVII -1653, 1666 i 
1689 (2) - i només 1 al segle XVIII-1736-. Al Sis-cents, dones, el percen-
talge resultant és 1,15-4 entre 349 baptismes-, mentre que al Set-cents 
és molt migrat: 0,29, resultat de dividir 1 entre 350. 

Del 1651 al 1660, els baptismes de filis de pares incógnits abasten 
el 2,85% del total de cerimónies del decenni, el del 1661-1670 el 3,45%, 
el parell del 1689 el 7,14% i el del segle XVIII -1733- el 2,78%. 

Peí que fa al moviment estacional, tan sois cal posar en ciar que 
cap mes repeteix: marg, juny, agost, novembre i desembre. 

Quant al sexe deis nadons batejats, domini indiscutible del mas-
culi: 4 i només 1 noia. Tots els nens al segle XVII. 

Forés 

Els baptismes de Forés i sufragánies arrenquen del 1570 i arri
ben fins el 1734. Permeten, peí que fa ais iMegítims, oferir el segúent 
quadre: 

Filis depares incógnits. Forés (1570-1734) 

Decenni Casos Any 

74 i 76 
04 i 05 
13 
39 
41 
58 i 60 
71,77180 
87 (2) i 89 
94 i 00 
21 

Total 18 

Un conjunl de 18 baptismes de filis de fortuna per un global de 
1.570 baptismes celebráis del 1570 al 1734 aporta un 1,15% d'iMegitimiíat. 

Si destaquem els 
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1571-1580 
1601-1610 
1611-1620 
1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1721-1730 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 



Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

Decenni Nxs. il-l. Total bapt. % il-1. 

1671-1680 3 89 3,37 
1681-1690 3 100 3,00 
1571-1580 2 77 2,60 
1651-1660 2 86 2,33 
1691-1700 2 121 1,65 

Ens adonem com el vicenni 1671-1690 va ser especialment alt 
quant al fenomen que ens ocupa i com apareix a análisi una década, la 
final, del segle XVI. Totes les décades referides al quadre anterior 
doblen la mitjana de l'etapa, excepció feta de la darrera. 

Per segles observem la distribució següent: 

Distribució secular deis baptismes de filis depares incógnits 

Etapa Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

s. XVI (1570-1600) 2 271 0,74 
s. XVII 15 945 1,58 
s. XVIII (1701-1734) 1 354 0,28 

El percentatge del primer ter? del segle XVIII és molt baix, tant 
respecte la mitjana de Forés com respecte la general. 

Peí que fa al moviment estacional: 

Moviment estacional deis naixements il-legítims. Forés (1570-1734) 

Mesos Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 4 0 3 2 0 4 2 0 1 0 1 - 1 = 18 

Máxims mensuals al gener i al juny i 4 mesos que no enregistren 
cap bateig d'infant fill de fortuna. Per estacions, máxim en hivern - 7 
casos- i mínim en tardor - 2 - . 

Per segles i sexes: 

Distribució per segles i sexes deis naixements il-legítims. 

Etapa Nens Nenes Total 

1570-1600 1 1 2 
1601-1700 5 10 15 
1701-1734 O 1 1 

Tetáis 6 12 18 
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Domini, altra volta, del sexe femení que, en conjunt, dobla al 
masculí. 

Sempre filis de pares incógnits i res afegit d'interessant. 

La Guardia deis Prats 

De La Guardia conservem els baptismes de les etapes 1568 a 1584, 
1597 a 1708 i 1743 a 1767. En el conjunt d'aquests diversos lapses tempo-
rals van ser duts a terme 1.181 baptismes i el total deis filis de ventura va 
ser de 41. Resulta un altíssim 3,47%, distribuit així: 

Filis depares incógnits. La Guardia (1568-84; 1597-1708 i 1743-67} 

Decenni Casos Any 

021 10 
24128 
36 (2) i 40 
54, 55, 57 (3) i 58 (2) 
62, 66, 67, 68 i 69 
71, 74 i 77 
82 
93(2) 
01, 02 (2), 03, 04 i 05 
43 i 46 
51,54,55 (2) i 56 (3) 

Total 41 

Quadre del qual destaquen els anys 1657 i 1756, amb 3 baptísmes 
de filis venturers cadascun i 5 anys amb un parell de batejos d'aquest 
tipus. 

La meitat deis 12 decennis anteriorment consignats passen el per-
centatge global del període. Son: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

1601-1610 
1621-1630 
1631-1640 
1651-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1708 
1743-1750 
1751-1760 

2 
2 
3 
7 
5 
3 
1 
2 
5 
2 
7 

Decenni 

1651-1660 
1661-1670 
1701-1708 
1751-1760 
1631-1640 
1671-1680 

Nxs. Ul. 

7 
5 
5 
7 
3 
3 

Total baptismes 

59 
62 
67 
127 
61 
71 

% ill. 

11,86 
8,06 
7,46 
5,51 

4,92 
4,23 
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Tot plegat, cal considerar com el vicenni 1651-1670 ateny uns 
valors molt alts, espectaculars i que els primers vuit anys del segle XVIII 
no queden massa enrera. 

Es fa difícil de donar explicacions a aquests resultats tan elevats. La 
Guardia és un poblet molt proper a Montblanc i potser algunes mont-
blanquines hi abandonaven o hi feien batejar filis haguts fora de la lega-
litat establerta per l'Esglé^ia. 

Es interessant d'observar el quadre de la distribució secular deis 
baptismes de filis de pares incógnits: 

Etapa 

s.XVI (1568-841 1597-1600) 
s. XVII 
s.XVIII(1701-08 i 1743-67) 

Total 

Nxs. U1. 

0 
25 
16 

41 

Total bapt. 

128 
665 
388 

1.181 

% Ul, 

0,00 
3,76 
4,12 

3,47 

Cap bateig de fill de fortuna en la vintena d'anys avaluats del segle 
XVI -dada a reteñir- i percentatge encara mes alt en l'etapa controlada 
del XVIII que no pas al segle XVII contemplat en la seva totalitat. 

Peí que fa a la distribució mensual conjunta d'aquests 41 baptismes 
de filis de fortuna: 

Moviment estacional deis naixements illegítims. La Guardia deis Prals 

Meses Gn. Fb. M?. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 4 5 2 2 3 1 7 2 2 5 5 3 = 41 

Maxim al mes juliol i mínim immediatament anterior, al juny. 
Maxim estacional a la tardor -13 casos- i mínim a la primavera - 6 - . 
Total equilibri entre hivern i estiu -11 casos cadascun-. 

La distribució per sexes i segles és aquesta, un cop deixat fora el 
XVI, on no avaluem cap baptisme d'aquest tipus: 

Etapa 

1601-1700 
1701-08 i 1743-1767 

Total 

Nens 

12 
10 

22 

Nenes 

13 
6 

19 

Total 

25 
16 

41 

L'equilibri del segle XVII entre ambdós sexes es trenca en l'etapa 
considerada del XVIII a favor deis nens. 
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Una anotació curiosa i que surt del formulari habitual per desi
gnar els filis de ventura: el 12 de novembre del 1602 resulta batejat Ber-
nat, fill de Déu i de Santa Maria. De llavors en endavant tots consten 
com a filis de pares incógnits. 

Montargull-Rauric 

El binomi parróquia-sufragánia lleng;a el tant per cent mes alt d'in-
fantaments il-legítims: del 1576 al 1686 van teñir lloc 379 baptismes, 14 
deis quals -3 ,69%- eren de filis venturers. 

La distribució decennal és: 

Filis depares incógnits. Montargull-Rauric (1576-1686) 

Decenni Casos Any 

85 
15117 
24 
37 
44 i 49 
59 
63 i 64 
78 i 79 
83 i 84 

Total 14 

No és detectable cap concentrado anual pero, deis 9 decennis 
relacionats, 6 es sitúen clarament per damunt de la mitjana, encara que 
cal teñir en compte que treballem sobre una mostra escassa. Així: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

1581-1590 
1611-1620 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1686 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

Decenni 

1681-1686 
1661-1670 
1641-1650 
1671-1680 
1611-1620 
1651-1660 

Nxs. ill. 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

Total bapt. 

17 
22 
32 
32 
38 
21 

% ü 1. 

11,76 
9,09 
6,25 
6,25 
5,26 
4,76 

La desviado respecte la mitjana -3 ,69%- del període és clarament 
perceptible en els quatre primers decennis. 
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Quant a la distribució secular, apuntem, només que un altre cop el 
nombre de naixements iMegítims del segle XVI torna a ser baix: només 
1 entre 114 -0 ,88%- i molt inferior al del segle XVII -13 entre 265: 
4 ,91%-. 

Peí que fa al moviment estacional hi ha només un parell de con-
centracions destacables: abril - 4 casos- i setembre - 3 - Els mesos d'hi-
vern i de tardor recullen un cas cadascun, acompanyats de l'agost, amb 
idéntic valor. Cap infant de fortuna va ser batejat entre maig i juliol 
durant els I I I anys enquestats. 

Per estacions, l'equilibri és gran: 4 casos en primavera i 4 mes en 
estiu, 3 en hivern i 3 en tardor. 

Per sexes: 10 nens (també ho era el del 1585) i 4 nenes. 

Dues anotacions fináis: Dimas, el nadó batejat el 1585, passá des-
prés camí de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona i només 3 infants 
van ser inscrits com a filis de ventura, la resta tots de pares incógnits. 

Montblanc 

Les dades son extretes de l'obra de Josep M. Grau. 
"En un període de setanta-cinc anys el total d'infants abandonáis a 

Montblanc és de 77, amb una mitjana que just arriba a 1 per any (1,026); 
en relació al número global de naixements (9.404), la taxa d'abandona-
ment és del 8,18 per mil" (Grau, 37) i la proporció del 0,82%. 

A partir del quadre que ofereix Grau a la pg. 41, hem elaborat el 
següent per tal d'equiparar-lo amb els que venim oferint com a mostra: 

Filis depares incógnits. Montblanc (1734-1808) 

Decenni Casos Any 

34 i 37 (2) 
43, 48 (2) i 49 (2) 
51, 53 (2), 54, 55, 57 (3) i 60 
61 (3), 62 (3), 63, 64 (2), 67 (2),68(2) 
72 (3), 74, 75 (3), 76 (2), 77, 78 i 79 
81, 85 (3), 86 (3), 87 (2), 89 (2),90(2) 
91,92 (2), 93 (4), 94 (2), 97 i 99 
02,03,05 (4), 06 (3), 07 i 08 

Total 77 
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1734-1740 
1741-1750 
1751-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1808 

3 
5 
9 
13 
12 
13 
11 
11 



D'on destaquen els anys 1793 i 1805 (4) i 1757, 1761, 1762, 1772, 
1775,1785,178611806 (3). 

"La tendencia és d'augmentar a mesura que avancem en el temps" 
(Grau, 37). Encara que l'autor ho posi en relació amb la natalitat ho fa 
amb xifres globals: obté 34 infants abandonáis els darrers 25 anys el 
-44% del total-, mentre que la natalitat, en la mateixa época, només 
creix un 41%. 

En canvi, tant el quadre anterior com el que ara oferim no perme-
ten de donar plena validesa a l'anterior afirmado ja que només els 
decennis que van del 1751 al 1790 es sitúen per damunt del percentatge 
global del període. Així: 

Decennis per damunt del % global de baptismes dejills de fortuna 

Decenni Nxs. il-l. Total bapt. % ¡M. 

-1770 
-1790 
-1760 
-1780 

13 
13 
9 
12 

1.227 
1.350 
999 

1.403 

1,06 
0,96 
0,90 
0,86 

Podem observar, a mes, com la desviado respecte el percentatge 
mitjá és molt petita, d'0,24 de máxima. 

Res a comentar quant a la distribució secular, ja que l'estat de con
servado de les fonts documentáis sacramentáis montblanquines només 
permeten d'avaluar, fora del XVIII, els 8 primers anys del XIX i alesho-
res la proporció va ser de 0,78% de naixements iMegítims -11 entre 
1.415 baptismes-

Pel que fa al moviment estacional podem detallar, seguint els resul
táis a que arriba Grau, qui el presenta per any collita: 

Moviment estacional deis naixements il-legítims. Montblanc 

Mesos Gn. Fb. M?. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 10 9 11 7 4 7 3 8 4 3 9 2 = 77 

"Els mesos mes elevats son els mes freds, el gener i el febrer amb 10 
i 9, el novembre i el marg amb 9111 respeclivament. Es una excepció el 
mes de desembre amb el mínim, solament amb 2. Els mesos de menor 
valor son els de maig, juliol i setembre amb 3 o 4. La resta son l'agost 
amb 8, l'abril i el juny amb 7" (Grau, 37). 
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Afegim a aquesta análisi tan detallada, el fet que l'hivern abasta el 
máxim de baptismes -30 casos-, mentre que la resta d'estacions es 
sitúen a molta distancia: 14 casos la tardor -mínim-, 15 l'estiu i 18 la pri
mavera. 

"En relació al sexe prácticament no hi ha diferencia, només un 
nen mes (39 nens i 38 nenes)" (Grau, 37). 

Consignem que l'autor documenta 3 casos d'abandonament de 
criatures i també un naixement il-legítim. El 1774 una dona abandona 
una nena al carrer Major, el 1776 una altra ho féu a l'Hospital i el 1781 
un home Iliurá al destí un nen deixant-lo a la paret del molí del Castellví. 

Per l'altre cantó, el 1792 uns montblanquins bategen una filia sen-
se estar casats (Grau, 39). 

Montbrió de la Marca 

Del 1606 al 1756 al poblet de Montbrió van ser batejades 449 cria-
tures. Només 4, el 0,89%, eren filies de pares desconeguts. 

D'altra banda, es dona la curiosa circumstáncia que cap va néixer 
al segle XVII i que, per tant, totes ho feren al segle XVIII, concretament 
ais anys 1707 (2), 1721 i 1747. Les 2 criatures que van resultar batejades 
el 1707 eren bessones. Obtenim, dones, 5,71 -2 entre 35-; 2,94 -1 entre 
34— i 2 -1 entre 50-, de representado percentual ais diversos decennis si 
considerem el nombre d'infants batejats en termes globals. 

Encara el segle XVIII -1701 a 1756- permet fer constar 1,79% de 
naixements il-legítims - 4 entre 224—, percentatge que al segle XVII és 
inexistent per raons obvies. 

En el moviment estacional domina el maig amb un parell de casos 
-els bessons van ser batejats aquell mes-, acompanyat de setembre i de 
desembre. 

Per sexes: 3 nens i 1 nena. 

Passanant 

Controlem els baptismes de Passanant i la sufragánia de La Glorie
ta del 1584 al 1815. En el període que s'escola entre ambdues dates van 
teñir lloc 1.862 baptismes, deis quals només 15 - 0 , 8 1 % - son d'il-legí-
tims. 

Es distribueixen així: 
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Füb depares incógnits. Pnssanant (1584-1815) 

Decenni Casos Any 

1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1761-1770 
1801-1810 

Total 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

15 

33 
43 
55 i 59 
74(2) 
81 
95 
03 
18 
23 i 25 
68 
02109 

No ha d'escapar a Fanálisi el fet que del 1584 al 1633 -quasi mig 
segle- no hi hagi cap bateig de fill de pares incógnits, igual que s'esdevé 
del 1726 al 1767 i del 1769 al 1801. 

D'altra banda, excepte el 1674, cap any acumula mes d'un baptis-
me de nadó amb pares desconeguts i val a dir que possiblement aquell 
any hi hagué bessonada d'aquest tipus o, si mes no, els infants van ser 
batejats el mateix dia. 

Tots els decennis suara referits es sitúen per damunt de la mitjana 
percentual obünguda -0 ,81- . D'aquesta manera: 

Decenni 

1651-1660 
1671-1680 
1721-1730 
1801-1810 
1681-1690 
1691-1700 
1641-1650 
1701-1710 
1631-1640 
1711-1720 
1661-1670 

Nxs. Ul. 

2 
2 
2 
2 

Total bapt. % Ul. 

55 
59 
69 
102 
54 
58 
66 
68 
73 
76 
92 

3,63 
3,39 
2,90 
1,96 
1,85 
1,72 
1,51 

1,47 
1,36 

1,32 
1,09 

Les cerimónies baptismals d'aquest tipus teñen lloc majoritária-
ment el 1651-1660, 1671-1680, 1721-1730 i 1801-1810, tot i que el 
1681-1690 encara dobla la mitjana. 
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Peí que fa a la distribució secular: 

Etapa Nxs. Ul. Total bapt. % Ul. 

s.XVI (1584-1600) 
s.XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

0 
8 
5 
2 

128 
659 
908 
167 

0 
1,21 
0,55 
1,20 

Totals 15 1.862 x = 0,81 

El percentatge deis segles XVII i XIX -primers tres lustres- és alt i 
semblant. Només el segle XVIII recull uns valors que no arriben a la 
meitat deis dos que acabem d'assenyalar i els darrers 16 anys del segle 
XVI tornen a donar valor a aquella informació mitjangant la qual apun-
távem la manca de cerimónies de baptisme de filis de fortuna en aquella 
etapa. 

El moviment mensual és: 

Mesos Gn. Fb. M?. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 1 3 3 1 2 2 1 0 0 0 2 0 = 15 

La migradesa deis valors impedeix de dur a terme comentaris mas-
sa extensos, tot i el domini mensual de febrer i de marg i l'existéncia de 
4 mesos sense baptismes d'aquest tipus. Estacíonalment, domina l'hi-
vern amb quasi la meitat de les mostres - 7 - , mentre l'estiu només n'en-
senya 1. 

Per sexes i segles: 

Etapa Nens Nenes Total 

-1700 
-1800 
-1815 

4 
4 
1 

4 
1 
1 

8 
5 
2 

Total 9 6 15 

Domini global deis nens grácies al desequilibri del segle XVIII. 

Finalment, apuntem que sempre son anotats com a filis de pares 
incógnits i que la nena batejada el 1802 va ser trobada a La Pobla de 
Ferran. Un cas d'abandonament ciar, pero res prova que hom no aban
dones nens nascuts extraconjugalment. 
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Les Piles 

Els baptismes de la parroquia gaianenca arrenquen el 1564 i arri
ben fins el 1704 fins a totalitzar 661, només 7 deis quals -1 ,06%- son de 
filis de fortuna. 

Podem donar aquesta distribució: 

Filis de pares incógnits. Les Piles (1564-1704) 

Decenni Casos Any 

1601-1610 
1611-1620 
1621-1630 
1631-1640 
1691-1700 

1 
2 
2 
1 
1 

09 
14116 
28130 
40 
91 

Total 

Una especial concentrado ais primers quaranta anys del segle 
XVII i un gran buit migsecular fins arribar al 1691. Un altre cop, res de 
res al segle XVI, tot i que ara en controlem mes d'un ter^. 

Per decennis, observem com tots els que hem ofert es sitúen per 
damunt de la mitjana -1 ,06%- pero com destaca, sobretot, el vicenni 
1611-1630: 

Decenni Nxs. ill. Totalbapt. % ill. 

1621-1630 
1611-1620 
1631-1640 
1691-1700 
1601-1610 

2 
2 
1 
1 
1 

60 
64 
32 
51 
58 

3,33 
3,13 
3,13 
1,96 
1,72 

Poca cosa a comentar en una análisi secular, com no siguí la nuMa 
presencia del segle XVT. 

Estacionalment, només repeteix el mes de gener -2 casos-, mentre 
la resta es presenta dispersa entre febrer, abril, setembre, octubre i 
desembre. 

Per sexes, 4 nens i 3 nenes, sempre anotats com a "filis de ventura". 
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Pira 

Del 1590 al 1814 a Pira van ser batejades 1.981 criatures, 38 de les 
quals -1 ,92%- eren filis de fortuna. 

La distribució decennal és: 

Filb depares incógnits. Pira (1390-1814) 

Decenni Casos Any 

1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1661-1670 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1721-1730 
1761-1770 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1814 

1 
3 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
4 
1 

28 
33, 35 i 40 
44 (2), 45 (2) i 47 
51,54(2) 
66 
88 i 89 
97198(2) 
01108 
15,17118 
27 
66, 68 i 70 (2) 
84 
91 ,95 ,99100 
01 ,05 ,09110 
14 

Total 38 

Destaquen els anys 1644, 1645, 1698 i 1770 amb un parell de bap-
tismes de filis IMegítims a cadascun i, altrament, els períodes 1590-1627 i 
1728-1765 quan no va teñir lloc cap cerimónia baptismal d'aquest tipus. 

Els decennis que es sitúen per damunt del % global de baptismes 
de filis de ventura son: 

Decenni 

1641-1650 
1631-1640 
1651-1660 
1711-1720 
1681-1690 
1691-1770 
1761-1770 
1701-1710 
1791-1800 

Nxs. Ul. 

5 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
4 

Total bapt. 

48 
41 
43 
46 
37 
69 

139 
80 

196 

% Ul. 

10,42 
7,31 
6,98 
6,52 
5,41 
4,34 
2,88 
2,50 
2,04 
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A observar la gran embranzida de mitjan segle XVII -1641 a 1660-, 
amb Tacompanyament del 1631-1640. També hi destaca el darrer vicen-
ni del segle XVII i la immediata postguerra successória. Només els per-
centatges relatius ais darrers decennis de la nómina no s'aparten signifi-
cativament del 1,92 que hem fixat com a mitjana. 

Per segles la cosa ana així: 

Etapa Nxs. a i . Totalbapt. % ill. 

s. XVI (1590-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1814) 

Total 

0 
18 
15 
5 

38 

53 
485 

1.147 
296 

1.981 

0,00 
3,71 
1,31 
1,69 

x = l , 9 2 

A destacar la manca d'anotacions de filis de pares incógnits al segle 
XVI -fet que va esdevenint norma- i com aquests baptismes son el triple 
d'importants numéricament al XVII que al XVIII, mentre els primers 
anys del XIX apunten alt. 

Peí que fa al moviment estacional, podem oferir: 

Mesos Gn. Fb. Mg. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 5 3 6 4 1 3 1 2 3 3 3 4 = 38 

On sobresurt el máxim de mar? -en plena Quaresma-, seguit de 
gener, i els mínims de maig i de juliol. 

Per estacions, el punt álgid correspon sense cap mena de dubte a 
l'hivern -14 casos-, seguit de la tardor - 1 0 - El mínim es sitúa a l'estiu 
- 6 casos- i la primavera es sitúa en un terme mig - 8 - . 

Per sexes i segles la situació funciona de la següent manera: 

Etapa 

s.XVI (1590-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 
s. XIX(I801-18I5) 

Total 

Nens 

0 
10 
9 
1 

20 

Nenes 

0 
8 
6 
4 

18 

Tot£ 

0 
18 
15 
5 

38 

Tornem a poder detallar un major nombre d'homes que de dones, 
encara que la situació es presenta ben equilibrada en els diversos perío-
des avaluats. 
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Finalment, convé fer certes consideracions respecte la nomencla
tura emprada pels diversos rectors a l'hora de designar els filis il-legí-
tims. Podem documentar l'inicial "Ventureta, o borda" (1628), seguit 
del "los pares no se saben" en cátala o en llatí -1633 a 1645-, "fill de ven
tura" -1647 a 1654- i tota la resta de "filis de pares incógnits" -amb l'afe-
git d'expósit el 1768 i el 1770-. 

Fora d'aixó, tan sois una informado afegida: l ' l l de juny del 1651 
la nena batejada "era una Borda y la aportaren assi per batejar". Qui, des 
d'on, quan, per qué...? No ho podem respondre. 

Pontils 

Controlem 1.082 baptísmes de Pontíls i a Valldeperes entre el 1578 
i el 1767, 20 deis quals -1 ,13%-, corresponen a infants nats extramatri-
monialment. 

Filk depares incógnits. Pontils (1578-1767) 

Decenni Casos Any 

92198 
02 
23126 
40 
44145 
53 i 57 
72 
90 
06108 
14,15,16120 
51 
63 

Total 20 

A destacar com les cerimónies de bateig d'infants filis de pares 
incógnits del segle XVI son a les acaballes del mateix i com el segon 
quart aproximat del segle XVII concentra gran part de les dificultats de 
la centuria, fet que encara es produeix de manera mes evident ais pri-
mers vint anys del segle XVIII. 

De decennis que es sitúen per damunt del valor mitjá -1 ,85%-
tenim: 
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1591-1600 
1601-1610 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1671-1680 
1681-1690 
1701-1710 
1711-1720 
1751-1760 
1761-1767 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 



Decenni Nxs. iM. Total bapt. % U-1. 

1711-1720 
1651-1660 
1621-1630 
1641-1650 
1701-1710 
1591-1600 
1601-1610 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

57 
52 
54 
56 
58 
64 
49 

7,02 
3,85 
3,70 
3,57 
3,45 
3,13 
2,04 

Un valor molt alt del 1711 al 1720 i que encara dobla la mitjana del 
1651 al 1660 i del 1621 al 1630. Despres la situació és mes atenuada, 
especialment del 1601 al 1610. 

Té interés oferir la distribució per segles deis naixements iMegí-
tims pontilencs: 

Etapa Nxs. ill. Total bapt. % iM. 

s. XVI (1578-1600) 
s. XVII 
s. XVIII (1701-1767) 

2 
10 

8 

121 
543 
418 

1,65 
1,84 
1,91 

Totals 20 1.082 1,85 

Valors percentuals moderadament ascendents i sense brusques 
osciMacions. 

Mensualment la distribució deis naixements il-legítims va ser: 

Mesos Gn. Fb. M?. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 2 4 1 2 0 3 1 2 0 1 2 2 = 20 

Encara que la mostra sigui migrada, observem el máxim de febrer i 
els mínims de maig i de setembre. L'hivern acull 7 casos i l'estiu només 
3. Primavera i tardor es reparteixen equitativament la meitat restant. 

Per sexes i segles: 

Etapa Nens Nenes Total 

1578-1600 
I60I-I700 
1701-1767 

1 
7 
4 

1 
3 
4 

2 
10 
8 

Total 12 8 20 
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Majoria de nens a causa del desequilibri produit durant el segle 
XVII. 

Nomenclatura: Eulalia, el primer il-legítim anotat era "una ventu
rera" i Pere Climent, el segon, "un venturer alias bort". A partir del 1644 
tots son filis de pares incógnits, excepció feta d'una ocasió en qué tor-
nem a "venturer". 

Prenafeta-Miramar 

Al nucli de Prenafeta i Miramar, ambdues sufragánies de Figuerola 
del Camp, entre el 1772 i el 1815 van ser batejats 444 infants, 4 deis quals 
-0 ,90%- eren filis de pares ignoráis pels rectors. 

Resultaren batejats el 1779, 1796, 1811 i 1814. Respecte al tant per 
cent que abastaven peí conjunt del decenni només podem aportar dades 
peí cas del 1796-1 entre 105: 0,95%-. 

El percentatge de representativitat deis filis de pares incógnits és 
mes important al segle XIX - 2 sobre 186: 1,07- que al darrer quart del 
XVIIl - 2 sobre 258: 0,78-. 

La dispersió mensual és acusada, com era previsible: gener, febrer, 
juny i novembre acullen els 4 casos. 

Peí que fa al sexe, 3 nens i 1 minyona -al XVIII, aquesta-
Tots van ser batejats a Prenafeta, la sufragánia conquenca. 

Rocafort de Queralt 

En el conjunt de Rocafort i Vallverd del 1640 al 1815 van rebre les 
aigües baptismals un total de 3.535 infants, 34 deis quals eren filis de 
pares incógnits. 

Val a dir que del 1561 al 1587 havien tingut Uoc 326 baptismes a Roca
fort i 21 a Vallverd sense que el rector bagues inscrit cap fill de fortuna. 

La distribució a partir del 1640: 

Filk depares incógnits. Rocafort-Vallverd (1640-1815) 

Decenni 

1641-1650 
1651-1660 
1661-1670 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1731-1740 
1741-1750 

Casos 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 

Any 

49150 
52158 
66 i 69 
84 (2) i 85 
95196 
02105 
11 
33 
42145 
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Decenni 

1751-1760 
1761-1770 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1815 

Total 

Casos 

1 
1 
3 
7 
3 
2 

34 

Any 

57 
69 
83, 88 i 90 
91,92 (2), 93 (2), 96 i 00 
03 ,07110 
15(2) 

Només un parell de decennis al llarg deis 175 anys a\'aluats es van 
veure IHures -fictíciament escrivint- de contemplar el bateig de filis de for
tuna, els quals no experimenten, dones, llargues etapes sense produir-se. 

Son anys de repeUció 1684, 1792 i 1793. 

Els decennis per damunt del % global mitjá -0 ,87%- son: 

Decenni Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

791-1800 
681-1690 
641-1650 
651-1660 
811-1815 
661-1670 
701-1710 
781-1790 
691-1700 
741-1750 
801-1810 

7 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 

325 
159 
108 
135 
145 
154 
179 
269 
188 
202 
303 

2,15 
1,88 
1,85 
1,48 
1,38 
1,30 
1,12 
1,11 
1,06 
0,99 
0,99 

Així, 4 decennis no assoleixen la mitjana de 0,87, mentre que, com 
es pot veure, els dos darrers de la nómina anterior no es sitúen massa llu-
ny. Va ser durant la Guerra deis Segadors, quan la plaga de la llagosta, el 
capbreu i la revolta del safra i a acaballes del segle XVIII que el nombre 
d'infants batejats filis de fortuna dobla la mitjana. 

Amatents a la distribució secular: 

Etapa 

s. XVI (1561-1587) 
s.XVII 
s. XVIII 

Nxs. i l l . 

0 
11 
18 

Total bapt. 

347 
931 

2.180 

% i l l . 

0,00 
1,18 
0,83 

s. XIX (1801-1815) 5 448 1,12 

Total 34 3.906 x = 0,87 
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Observem com els tants per cent per segles son parells i com 
només les dades referents al segle XVIII mostren un franc re troces. 

El moviment estacional que resulta és: 

Mesos Gn. Fb. MQ. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 1 6 5 5 2 5 2 1 1 1 3 2 = 34 

On destaca el máxim de febrer i el mínim compartit per 4 mesos. 
Estacionalment, la situacio es presenta amb un máxim repartit entre 
hivern i primavera -12 casos cadascun- i mínim a l'esüu • 

La distribució per segles i sexes és: 

Etapa 

1601-1700 
1701-1800 
1801-1815 

Total 

Nens 

8 
10 
0 

18 

Nenes 

3 
8 
5 

16 

Totí 

11 
18 
5 

34 

Una situacio general molt equilibrada i en la qual només el 
1701-1800 marca la diferenciaba que l'avantatge obtíngut pels nens del 
1601 al 1700 queda eixugat ais primers quinze anys del segle XIX. 

Remarques notables: fins el 1669 en qué anota el rector Joan Dídac 
Llobera tots els infants que ara estudiem son inscrits com a filis de fortuna. 
Des de llavors en endavant figura l'habitual fill de pares incógnits. 

A mes, podem dir que el 1788 la criatura fou deixada a la porta de 
la casa d'un pagés rocafortí, el 1790 a la porta de l'abadia —amb desig 
evident que la bategessin-, el 1792 abandonaren el nadó a casa del batlle 
i el 1793 un altre cop a la rectoría, igual que el 1800. Per al cas del 1793 
hom determina que l 'abandonament fou dut a terme per una persona 
incógnita. El 1791 hom encara ana mes enllá: el nadó fou menat "a casa 
de Pere Joan Queralt a las 2 de la matinada del pnt. día -29 d'abril-, per 
un desconegut, que els digué la fessin cristiana". Sucoses anotacions que 
esclareixen que els nens eren abandonats pero no pas els motius 
d'aquesta dramática situacio. 

Rojals 

Controlem els baptismes de Rojals del 1725 al 1815: foren 1.286. 
D'aquests, 15 -1 ,17%- pertoquen filis de pares incógnits. 
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La distribució decennal d'aquestes 15 actes de baptisme relativa a 
infants filis de pares desconeguts va ser: 

Filk depares incógnits. Rojals (1725-1813) 

Decenni Casos Any 

1725-1730 
1751-1760 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 

1 
1 
3 
3 
3 
4 

27 
57 
65 i 68 (2) 
72, 76 i 80 
87, 88 i 90 
93, 97, 99 i 800 

Total 15 

Hom pot veure amb claredat com el darrer terf del segle concen
tra la práctica totalitat de les observacions -13 sobre 15-. D'altra banda, 
al segle XIX no ens ha estat possible de documentar cap cerimónia 
d'aquest tipus. 

Si ens fixem en els decennis que superen 1*1,17% obdngut de 
mitjana percentual, podem detallar com només el 1751-1760 en resta 
fora. Els altres: 

Decennis per damunt del % global de baptismes de filis de fortuna 

Totalbapt. % ill. Decenni 

1791-1800 
1761-1770 
1781-1790 
1725-1730 
1771-1780 

Nxs. 

4 
3 
3 
1 
3 

174 
135 
147 
53 
175 

2,30 
2,22 
2,04 
1,89 
1,71 

Així, el darrer decenni del segle XVIII recull, percentualment, el 
máxim nombre de dificultats i només l'etapa 1731-1760 i 1801-1815 en 
resta Iliure. 

Sense assajar l'análisi per segles, recordem que els 15 baptismes 
es concentren al segle XVIII i que del 1725 al 1800 resultaren bateja-
des 1.007 criatures, d'on resulta un 1,49% d'il-legitimitat que queda 
retallat fins al marge ja conegut en afegir-hi -com cal- el període 
1801-1815. 
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Estacionalment: 

Mesos Gn. Fb. Mc- Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 3 2 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 = 15 

Es tan escassa la mostra que no volem anar mes enllá d'apuntar 
que domina l'hivern - 7 casos-, seguit de la primavera - 6 - i que estiu i 
tardor només en retenen 1 cadascuna. 

Per sexes, molt d'equilibri: 7 homes i 8 dones. 

El rector fa constar sempre l'anotació "fill de pares incógnits". 
Excepte en un cas perqué incógnit - o volgudament ignorat- només ho 
era el pare: el 18 de gener del 1790 bategen a Josep, fill de Francesca 
Pámies Ollé, "soltera". Josep casará el 1811 i a l'acta de matrimoni el rec
tor recorda que el seu pare és desconegut. 

Santa Perpetua 

Abastem el fons documental de Santa Perpetua des del 1578 i fins 
el 1711. Entre ambdues anyades van ser duts a batejar 863 infants: 
només 11 no tenien pares coneguts. Resulta un 1,27% d'iMegitimiat. 

La distribució: 

Filis de pares incógnits. Santa Perpetua (1578-1711) 

Decenni Casos Any 

1621-1630 1 23 
1631-1640 1 37 
1651-1660 1 54 
1661-1670 3 64 (2) i 70 
1671-1680 2 75 i 77 
1691-1700 2 91199 
1701-1710 1 07 

Total 11 

On destaca amb forga el fet que del 1577 fins el 1623 no es produís 
al conjunt de Santa Perpetua i sufragánies cap baptisme de filis de pares 
incógnits, ultra que la majoria de casos es concentrin entre el 1661 i el 
1700, amb repetido el 1664. 

Per decennis i amb valor superior a la mitjana percentual: 
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Decenni 

1661-1670 
1671-1680 
1621-1630 
1691-1700 
1651-1660 
1631-1640 

Nxs. ill. 

3 
2 
1 
2 
1 
1 

Total bapt. 

56 
67 
47 
94 
56 
58 

% ill 

5,36 
2,99 
2,13 
2,12 
1,79 
1,72 

Amb gran relleu percentual al primer i al segon decenni -vicenni 
1661 a1680- . 

Per segles la concentració del XVII és molt clara: 

Etapes Nxs. iM. Total bapt. % iM. 

1578-1600 
1601-1700 
1701-1711 

0 
10 
1 

116 
622 
125 

0,00 
1,61 
0,80 

Total 11 863 x=l ,27 

Amb un darrer quart del segle XVI Iliure d'aquest tipus de baptis-
mes i un segle XVII que dobla els resultats del primer decenni del XVIII. 

No cal dir que el nombre de mostres del moviment mensual és 
molt minso: 

Mesos Gn. Fb. Mg. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 0 0 1 1 2 0 2 2 2 0 1 0 = 1 1 

Un máxim ben atiple a l'estiu -la meitat mes un deis casos- i 
mínims a l'hivern i tardón 

Quant al sexe: 8 nenes i 2 nens al XVII, 1 nena mes a inicis del 
XVIII. Domini de les fémines i aclaparador, ara. 

La primera anotació correspon a una filia de ventura -nascuda a 
casa d'un particular, sense que en poguem treure el desllorigador-, la 
resta son "filis de pares incógnits" a seques. 

Savellá del Comtat 

No hem procedit al buidat nominal deis 308 baptismes celebrats a 
la parroquia entre el 1555 i el 1559 perqué tampoc podiem dur a terme 
la reconstrucció de famílies d'aquella etapa. 
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En canvi, sí que sabem que deis 994 baptismes haguts entre el 1669 
i el 1815, només 4 corresponen a filis de pares incógnits: 1 el 1708, 1 el 
1719, 1 el 1750 i 1 el 1806. El valor percentual mitjá és molt baix 
-0 ,40%- i ais decennis respectius és 2,04; 1,75; 1,64 i 0,96, sempre ben 
per damunt d'aquesta mitjana. 

Per segles: 

Etapes Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

s. XVII (1669-1700) O 155 0,00 
s. XVIII 3 682 0,44 
s. XIX (I801-18I5) I 157 0,63 

Totals 4 994 0,40 

Tants per cent sempre baixos i ascendents. 

Per mesos: 1 al gener, 1 al febrer, 1 a l'abril i 1 a l'agost. 

Per sexes: tots 4 nens. 

Anotacions afegides: el fill de pares incógnits batejats en temps de 
la Guerra de Successió era "alienígeno" -foraster-. 

Segura 

Hem localitzat les actes de baptisme del poblet de Segura deis anys 
1686 a 1815. En comptem 461, i tan sois 4 - 1 , 1 1 % - corresponen a filis 
iMegítims. 

Els 4 batejos de filis iMegítims es localitzen tots al segle XVIII i, 
mes concretament, els anys 1744, 1771,1786 i 1800. Abasten, respectiva-
ment, el 2,86%, 2,86%, 2,63% i 2,32% deis decennis respectius on s'ins-
criu cadascuna d'aquelles anyades. 

Peí que fa a la distribució secular: 

Etapa Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

s. XVII (1686-1700) O 23 0,00 
s. XVIII 4 273 1,47 
s. XIX (1801-1815) O 65 0,00 

Total 4 361 x l , l l 

L'estacionalitat: febrer, mar^, maig ijuny. Tots entre hivern i pri
mavera. 

El sexe: 3 nens i 1 nena. 
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Solivella 

Apresem-nos a dir que Solivella lienta el mínim percentual de bap-
tísmes de filis de pares incógnits: tan sois en retenim 13, mentre que del 
1685 al 1815 s'escolen 3.596 actes de baptisme. El percentatge resultant 
és 0,36%. 

La distribució temporal és la següent: 

Filis depares incógnits. Solivella (1683-1813) 

Decenni Casos Any 

85, 87 i 89 
01 
26(2) 
55 
88 
97 i 00 (2) 
02104 

D'on podem ressaltar el sexenni 1685-1690 i el vicenni 1791-1810 
com les etapes amb major concentració d'aquest tipus de batejos. 

També observem com del 1731 al 1750 i del 1761 al 1780, "grosso 
modo", no va teñir lloc cap bateig de fill de pares desconeguts. 

Els decennis amb máxim concentració: 

1685-1690 
1701-1710 
1721-1730 
1751-1760 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 

Total 

3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 

13 

Oecenni 

1685-1690 
1721-1730 
1701-1710 
1791-1800 
1801-1810 

Nxs. ill. 

3 
2 
1 
3 
2 

Total bapt. 

80 
227 
136 
470 
431 

% Ul, 

3,75 
0,88 
0,73 
0,64 
0,46 

On només el sexenni 1685-1690 sobresurt amb vigor per damunt 
del valor mitjá, encara que el 1721-1730 i el 1701-1710 doblen el 0,36%. 

La distribució secular deis baptismes de filis de pares incógnits és 
la següent: 

Etapa 

s.XVII (1685-1700) 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

Total 

Nxs. iI-1. 

3 
8 
2 

13 

Total bapt. 

192 
2.782 

632 

3.606 

% i l l 

1,56 
0,28 
0,32 

x = 0,36 
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Un tant per cent alt a la darrera etapa del segle XVI, encara que 
tampoc h o és desmesuradament si ho comparem amb els resultats d'al-
tres zones de la comarca. Es molt baix el del segle XVIII i no experimen
ta cap recuperado al llarg deis primers anys del segle XIX. 

Per estacions - o per mesos— és detectable una concentrado impor-
tant: 

Mesos Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 1 4 = 13 

Maxim mensual al desembre, seguit de febrer i setembre i 6 mesos 
en els quals al llarg de 131 anys no es va celebrar cap baptisme de filis de 
fortuna. Cal reteñir que la tardor s'emporta quasi la meitat deis casos 
observa ts. 

Per sexes i segles, oferim: 

Etapa Nens Nenes Total 

1685-1700 2 1 3 
1701-1800 4 4 8 
1801-1815 1 1 2 

Total 7 6 13 

La situado no pot ser, matemáticament, mes equilibrada. 

Qüestions de nomenclatura: el rector comenga anotant-los com 
"filis de ventura o de pares incógnits" o "de pares incógnits, vulgo de 
ventura". Després s'enceta el lacónic "fiU de pares incógnits", sense 
mes. 

Apuntem que un infant producte d 'una concepció pre-nupcial no 
és inscrit d'aquesta faisó sino que el rector fa constar els noms deis pares 
i també que eren casats el 9 de maig del 1700 -com que el baptisme és el 
30 de novembre queda tot dit- Es un cas que val la pena de reteñir. 

Validara 

El registre sacramental vallclarenc és antic. De tota manera, no és 
fins el 1567 que el de baptismes és seriat i sense buits. En podem comp-
tar fins el 1815, 1.779 de batejos, deis quals 28 corresponen a filis de 
pares incógnits: 1*1,57%. 

Així: 
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Filis depares incógnits. Validara (1567-1815) 

Decenni Casos Any 

1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1731-1740 
1741-1750 
1761-1770 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1815 

2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 

39(2) 
46 i 50 
51 i 59 
99 
07, 08 i 09 
15(2) 
31, 33 i 40 
43 
66 
72, 75 i 77 
84 i 85 
91,94198 
05 i 09 
15 

Total 28 

Constatem uns máxim decennals al 1701-1710, 1731-1740, 
1771-1780 i 1791-1800 i anuals el 1639 i el 1715. Només del 1661 al 1690 
i del 1741 al 1770 el nombre d'infants filis de fortuna batejats és baix. 

Deis 13 decennis i 1 lustre anteriors son 9 aquells que es sitúen per 
damunt de la mitjana: 

Decenni 

1731-1740 
1651-1660 
1701-1710 
1641-1650 
1771-1780 
1631-1640 
1791-1800 
1711-1720 
1781-1790 

Nxs. ill. 

3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

Total bapt. 

58 
47 
81 
55 
96 
66 
112 
82 
105 

% Ul 

5,17 
4,26 
3,70 
3,64 
3,13 
3,03 
2,68 
2,44 
1,90 

Els 6 primers decennis de la relació -2 del segle XVII i 4 del XVIII-
doblen la mitjana percentual i el dos primers passen de triplicar-la. 

Per segles: 
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Etapa Nxs. ill. Totalbapt. % ill. 

s. XVI (1567-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

0 
7 

17 
3 

166 
593 
812 
208 

0,00 
1,18 
2,22 
1,44 

Total 28 1.779 x 1,57 

On cal ressenyar el nul tant per cent del segle XVI i l'alt del segle 
XVIII, mentre XVII i primers quinze anys del XIX es mantenen equili-
brats. 

El moviment estacional: 

Mesos Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 1 4 3 3 1 2 2 1 5 3 1 1 =27 

Maxim mensual al setembre i mínim en un munt de mesos. Per 
estacions, l'estiu i l'hivern concentren idéntic nombre de casos - 8 - i la 
tardor i la primavera també - 5 - . Hi ha una indeterminació. 

Per sexes i segles: 

Etapa 

1601-1700 
1701-1800 
1801-1815 

Total 

Nens 

5 
8 
2 

15 

Nenes 

2 
10 

1 

13 

Tots 

7 
18 
3 

28 

Domini deis homes, encara que forga equiübri general en global. 
Van ser batejats mes nens que nenes al XVII i al 1801-1815 i mes dones al 
XVIII. 

Una serie d'anotacions prou interessants tanquen l'estudi de Vali
dara: els dos infants batejats venturers el 1639 van ser abandonats a la 
porta de la rectoría i un va ser dut pels jurats del poblé fins a Vimbodí. El 
del 1646 fou Iliurat a la seva dissort al portal de Vilanova, el del 1651 fou 
trobat peí rector dins d'un cabasset i el del 1659 va ser dut a Validara 
pels jurats de Vilanova. El 1766 la nena fou dipositada a la porta de la 
casa d 'un regidor. 

El que no té data en dia i mes del 1650 és fill d'una mare soltera 
natural de Mont-roig i consent parlar, dones, de pare incógnit. 

186 



Vallespinosa 

El registre baptismal del poblet alto-gaianenc abasta la práctica 
totalitat del segle XVII -des del desembre del 1599 fins el 1699-. Hi 
comptem 446 baptismes, mitja dotzena de filis de pares incógnits 
-1,35%-. 

La distribució per decennis i anys és: 

Filis depares incógnits. Vallespinosa (1599-1699) 

Decenni Casos Any 

18 
31, 32 i 33 
70 
71 

Total 6 

On la concentrado d'aquest tipus de baptismes el 1631-1633 i 
1670-1671 -5 deis 6 casos- és evident i l'espaiament entre el 1634 i el 
1669 i a partir del 1671 també. 

D'altra banda, totes les décades anteriors es sitúen per damunt de 
la mitjana: 

1611-1620 
1631-1640 
1661-1670 
1671-1680 

1 
3 
1 
1 

Decenni 

1631-1640 
1671-1680 
1611-1620 
1661-1670 

Nxs. ill. 

3 
1 
1 
1 

Total bapt. 

53 
37 
38 
41 

% ill 

5,66 
2,70 
2,67 
2,43 

A reteñir l'altíssim valor percentual aconseguit per la década deis 
30, mentre la de 1671-1680 dobla la mitjana i la resta es sitúen per sota. 

Res a dir quant a la distribució secular ja que només podem sotme-
tre a análisi el segle XVII. 

L'estacionalitat també resta definida rápidament: 1 en marg, 1 en 
juliol, 2 en agost, 1 en octubre i 1 en desembre. O, si voleu, 3 a l'estiu, 2 
a la tardor i 1 a l'hivern. 

Tots els infants batejats filis de pares incógnits eren de sexe mas-
culi. 

Un parell de designacions curioses: "un bastardet" (1618) i "fill de 
son pare y de sa mare" (1631). Després, sempre "filis de pares incógnits". 
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Vilanova de Prades 

Abastem els baptismes de la pradenca parroquia des del 1587 fins 
el 1815. Entre ambdues dates van ser batejats 1.814 infants, 23 deis quals 
corresponen a filis de pares incógnits. Detallem, així, un 1,27% d'il-legi-
timitat. 

Per decennis podem oferir: 

Filis depares incógnits. Vilanova de Prades (1587-1815) 

Decenni Casos Any 

45 (2), 46, 48150 (2) 
60 
70 
75 
84, 86 i 87 
92194 
02, 07, 09 (2) i 10 
11116 
95 
06 

Total 23 

Els dos decennis amb mes nombre d'infants filis de pares incógnits 
batejats es corresponen amb les etapes bél-liques de la Guerra deis Sega-
dors i la Guerra de Successió i venen seguits del 1681-1690 i, a mes dis
tancia, del 1691-1700 i 1711-1720. 

Els anys 1645 - a causa d'una bessonada il-legítima-, 1650 i 1709 
recullen dos casos cadascun i cal marcar dues grans etapes sense cap 
baptisme de venturers: 1587 a 1644 i 1716 a 1794. 

Deis 10 decennis anteriorment consignáis n'hi ha 8 que es sitúen 
per damunt de la mitjana. Son: 

Decenni Nxs. ül . Total bapt. % ill. 

1641-1650 
1651-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1791-1800 
1801-1810 

6 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
2 
1 
1 

1641-1650 
1701-1710 
1681-1690 
1691-1700 
1711-1720 
1651-1660 
1671-1680 
1661-1670 

6 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

45 
82 
54 
56 
60 
33 
42 
48 

13,33 
6,09 
5,55 
3,57 
3,33 
3,03 
2,38 
2,08 
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Les décades béMiques encapgalen la nómina i el percentatge del 
1641-1650 multiplica per 10,5 la mitjana percentual, mentre que el 
1701-1710 la quintuplica. El valor del 1681-1690 també és molt alt, men
tre que després la situació es va esUanguint. 

Per segles: 

Etapa Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

s. XVI (1587-1600) 
s.XVII 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

Total 

0 
14 
8 
1 

23 

48 
448 

1.051 
267 

1.814 

0,00 
3,13 
0,76 
0,37 

^1,27 

On, com és tradicional, el segle XVI no recuU cap venturer, el XVII 
assoleix un tant per cent molt elevat i el XVIII forga migrat pero supe
rior ais tres primers lustres del XIX, baixos. 

El moviment estacional: 

Mesos Gn. Fb. Mg. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 1 1 1 3 6 3 3 O 1 2 1 1 =23 

Amb máxim mensual al mes de maig i mínim al d'agost. I amb ciar 
domini estacional de la primavera -12 casos- i mínim hivernal - 3 - , men
tre estiu i tardor repeteixen valor 4. 

Per sexes i segles: 

Etapa Nens Nenes Total 

1601-1700 7 7 14 
1701-1800 5 3 8 
1801-1815 O 1 1 

Total 12 11 23 

Amb una situació tan equilibrada com és possible. 

Els diversos rectors vilanovencs sempre van fer servir el terme "fill 
de pares incógnits" i no aporten cap nota d'interés respecte a abandona-
ments o altres. 
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Vüaverd-La Riba 

Des del 1566 -any en qué comenta un registre de bapüsmes, amb 
un estat de conservado forga defectuós en els seus inicis- fins el 1815, 
en el binomi parróquia-sufragánia van rebre les aigües baptismals 7.458 
criatures i només 28 -0 ,38%- eren filies de pares desconeguts. 

La distribució: 

Filis depares incógnits. Vilaverd-La Riba (1566-1815) 

Decenni Casos Any 

1581-1590 
1641-1650 
1671-1680 
1681-1690 
1701-1710 
1711-1720 
1731-1740 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1815 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
6 
2 
2 
2 

83 
43145 
72 
83 
08 
11118(2) 
33 
71, 73,75 i 79 
82,83,86(2)187(2) 
92194 
05, 08 i 09 (2) 
13115 

Total 28 

On destaquen els anys de repetido 1718, 1786, 1787 i 1809; els 
decennis 1771-1780 i següent i el fet que del 1566 al 1643 només hi hagi 
un baptisme de venturer, de la mateixa manera que s'esdevé entre el 
1718 i el 1771. 

Per decennis en resten 9 per damunt de la mitjana: 

Decenni Nxs. ¡11. Total bapt. % ¡11. 

1641-1650 
1711-1720 
1581-1590 
1781-1790 
1771-1780 
1811-1815 
1671-1680 
1701-1710 
1681-1690 

2 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
1 

107 
216 
77 
723 
628 
386 
198 
204 
226 

1,87 
1,39 
1,30 
0,82 
0,64 

0,52 
0,51 
0,49 
0,44 
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La primera década, la del fort de la Guerra deis Segadors, quintu
plica el valor percentual mitjá i la de la immediata post-guerra borbóni
ca la quadruplica. La resta tot just la doblen i hem d'advertír que en 
l'etapa 1581-1590 és possible que manqui algún baptisme, cosa que faria 
minvar el percentatge. 

La distribució secular: 

apa 

s. XVI (1566-1600) 
s. XVII 
s. XVIII 
s. XIX 

Nxs. i l l . 

I 
4 

17 
6 

Total bapt. 

294 
1.639 
4.453 
1.072 

% Ul, 

0,34 
0,24 
0,38 
0,56 

Total 28 7.458 x 0,38 

Uns valors percentuals seculars molt poc osciMants, on dominen 
els deis primers quinze anys del segle XIX i amb un segle XVII molt 
baix, fins i tot mes que el XVI fet, realment, atípic. 

El moviment estacional: 

Mesos Gn. Fb. M?. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 3 3 3 2 3 1 0 1 4 4 0 4 = 28 

Máxims mensuals a setembre-octubre-desembre i mínims en 
juliol-novembre. Estacionalment, máxim en hivern i mínim en estiu -9 i 
5 casos, respectivament- A mes, 8 observacions a la tardor i 6 a la prima
vera. 

Per sexes i segles: 

Etapa 

1566-1600 
1601-1700 
1701-1800 
1801-1815 

Total 

Nens 

1 
2 

10 
3 

16 

Nenes 

0 
2 
7 
3 

12 

Total 

1 
4 

17 
6 

28 

Domini global deis varons determinat peí segle XVIII. 

Aspectes de terminología: de ventura -1643 i 1645-, "factus ex for-
nicatione pecatu" -1672-, "de pares incógnits o borda" -1683- i de pares 
incógnits la resta -encara que el 1805 consta la data i hora de naixe-
ment!!-. 
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Vimbodí 

Disposem deis baptismes vimbodinencs des del 1578 fins el 1815. 
En foren celebrats 8.191 i vora un centenar - 9 4 - son de filis de pares 
incógnits, d 'on resulta 1,15% de representado deis mateixos en el total. 

La distribució decennal i anual al llarg del període estudiat: 

Filis depares incógnits. Vimbodí (1578-1815) 

Decenni 

1581-1590 
1591-1600 
1611-1620 
1621-1630 
1631-1640 
1641-1650 
1651-1660 
1661-1670 
1671-1680 
1681-1690 
1691-1700 
1701-1710 
1711-1720 
1731-1740 
1741-1750 
1751-1760 
1771-1780 
1781-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1815 

Casos 

3 
4 
3 
3 
4 
8 
3 
7 
6 
5 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
8 
3 
4 

11 
7 

Any 

86 (2) i 89 
91 (2), 93 i 94 
1 4 i l 8 ( 2 ) 
22, 28 i 30 
31 ,32 ,33137 
41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47150 
53, 55 i 57 
61,62, 63 (2), 66 (2) i 69 
71, 73, 76 (2), 77 178 
81 ( 2 ) , 8 3 ( 2 ) 1 8 5 
92 (2) i 99 
02, 05 i 09 
20 
31132 
43, 45 1 46 
51 ,53160 
71, 73 (2), 74, 75, 76179(2) 
85 1 90 (2) 
91 ,97100(2 ) 
02, 03, 04 (2), 05, 06, 07 (2), 09 (2) 110 
11 (3), 12, 14(2) 115 

Total 94 

Hi ha 1 any que concentra 3 baptismes venturers -1811- i 16 amb 
un parell-1586, 1591, 1618, 1663, 1666, 1676, 1681, 1692, 1773, 1779, 
1790, 1800, 1804, 1807, 1809 i 1814-. 

Tan sois s'ofereixen 3 decennis sense cap baptisme de fill de pares 
incógnits: 1601-1610, 1721-1730 i 1761-1770. En canvi, les décades 
1641-1650, 1771-1780 i 1801-1810, juntament amb el quinquenni 
1811-1815 i el trentenni 1661-1690 presenten una proliferació d'aquest 
tipus de cerimónies baptismals com és de veure: 
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Decennis per dnmunl del % global de baptismes de filis deforliina 

Decenni Nxs. il-l. Total bapt. % il-l. 

1661-1670 
1641-1650 
1671-1680 
1681-1690 
1651-1660 
1811-1815 
1801-1810 
1631-1640 
1691-1700 
1701-1710 
1771-1780 

7 
8 
6 
5 
3 
7 
11 
4 
3 
3 
8 

116 
144 
163 
169 
130 
310 
667 
244 
192 
217 
639 

6,03 
5,56 
3,68 
2,96 
2,31 
2,26 
1,65 
1,64 
1,56 
1,38 
1,25 

A observar com els 5 primers decennis de la llista doblen, si mes 
no, la mitjana i com tots son del segle XVII. El 1661-1670 multiplica 
per 5 la mitjana, com el 1641-1650, mentre que el 1671-1680 la triplica. 
Els primers tres histres del segle XIX no si desvien de manera molt per
ceptible. 

Convé que donem la distribució secular: 

Etapa Nxs. ill. Total bapt. % ill. 

s. XVI (1578-1600) 
s.XVlI 
s. XVIII 
s. XIX (1801-1815) 

7 
42 
27 
18 

731 
2.073 
4.410 
977 

0,96 
2,03 
0,61 
1,84 

Total 94 8.191 x = l,15 

On el segle XVII obté una representativitat molt alta, seguit d'ini-
cis del XIX i el darrer quart del XVI es sitúa per damunt del segle XVIII, 
fet noticiable. 

El moviment estacional: 

Mesos Gn. Fb. Me. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 6 4 15 9 7 3 8 7 9 9 7 10 =94 

Amb máxim mensual ciar i net en plena Quaresma -mar? - i 
mínim en acabar la primavera -juny-. Estacionalment, domina la tardor 
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-26 casos-, seguida d'a prop per hivern - 2 5 - i estiu -24- . Mentre, el 
mínim és primaveral -19 observacions-. 

Per sexes i segles: 

Etapa 

1578-1600 
1601-1700 
1701-1800 
1801-1815 

Total 

Nens 

5 
20 
16 
14 

55 

Nenes 

2 
22 
11 

4 

39 

Total 

7 
42 
27 
18 

94 

Un domini general deis nens, grades a l'ample marge de diferen
cia aconseguit a inicis del segle XIX i al desequilibri del XVIII. 

Quant a les anotacions: els filis de pares incógnits son inscrits al 
segle XVI i fins 1624 com a "filis de secret" -preciosa fórmula-; el 1624, 
documentem una "filia de l'hospital" i després domina el "fiU de ventu
ra" - amb algún que altre "fill de fortuna"— fins el 1663 quan s'imposa 
l'habitual "fill de pares incógnits". 

Agrupado deis resultáis per zones 

Distingirem entre les parróquies de la Conca geográficament deli
mitada -Conca estricta-, de la zona segarrenca de la comarca -la Plata
forma Segarrenca- i Parea de l'Alt Gaiá. 

Presentera els resultáis ordenáis per ordre de menor a major 
importancia percentual deis baptismes de filis de pares incógnits respec
te al total global de batejos de la parroquia en qüestió. Recollim també 
el període estudiat -aquell peí qual tenim els baptismes del lloc-, el 
nombre d'infants batejats filis de fortuna i el total de baptismes del 
període. 

Percentatge de filis il-legítims sobre el total de baptismes. 
Conjunt de 15 localitats de la Conca estricta 

Parroquia 

Solivella 

Vilaverd-Riba 

Montblanc 

Barbera C. 

Períodes avaluats 

1685-1815 

1566-1815 

1734-1808 

1588-1815 

Nxs. il-l. 

13 

28 

77 

43 

Total bapt. 

3.606 

7.458 

9.404 

5.145 

% ÍM. 

0,36 

0,38 

0,82 

0,84 
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Parroquia 

Rocafort Q. 

Montbrió M. 

Prenafeta-Miram. 

Espluga F. 

Forés 

Vimbodí 

Rqjals 

Vilanova P. 

Validara 

Pira 

Guardia P. 

Total 

Períodes avaluáis 

1561-87/ 
1640-1815 

1606-1756 

1772-1815 

1694-1810 

1570-1734 

1578-1815 

1725-1815 

1587-1815 

1567-1815 

1590-1814 

1568-84/ 
597-708/743-67 

Nxs. il-l. 

34 

4 

4 

83 

18 

94 

15 

23 

28 

38 

41 

543 

Total bapt. 

3.906 

449 

444 

8.924 

1.570 

8.191 

1.286 

1.814 

1.779 

1.981 

1.181 

57.138 

% il-l. 

0,87 

0,89 

0,90 

0,93 

1,15 

1,15 

1,17 

1,27 

1,57 

1,92 

3,47 

0,95 

De manera que podem fixar ims grups ben diferenciats atenent ais 
percentatges obtinguts: 

1. 0,36 a 0,38: Solivella i Vilaverd-Riba. Parróquies amb un tant 
per cent d'il-legitimitat ínfim, proper a una tercera part de la mitjana. 

2. 0,82 a 0,93: Montblanc, Barbera, Rocafort, Montbrió, Prenafe-
ta-Miramar i L'Espluga. Llocs amb tant per cent un pél inferior a la 
mitjana. Cal observar que dins aquest interval hi consten les dues pobla-
cions de mes pes demográfic. 

3. 1,15 a 1,27: Forés, Vimbodí, Rojals i Vilanova. Sensiblement per 
damunt de la mitjana. 

4. 1,57: Validara. Població que actúa de pont respecte Pira i La 
Guardia on el % d'il-legitimitat és alt. 

5. 1,92: Pira. Dobla la mitjana. 
6. 3,47: La Guardia deis Prats. Un comportament atípic. Sense 

considerar-la el valor percentual mitjá cau nogensmenys que 5 centéssi-
mes -501 entre 55.957 = 0,90%-. Explicacions a aquest tant per cent tan 
elevat poden ser: la proximitat de La Guardia a Montblanc i el fet d'estar 
situada al bell mig d'un important ñus de comunicacions. Algunes 
mares solteres montblanquines podien optar per abandonar el fill a La 
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Guardia per tal d'evitar problemes a la capital i rexisténcia d'un tránsit 
de persones ingent peí camí també podía auspiciar la presencia de mes 
abandonaments de criatures. Insistim especialment, pero, en el primer 
factor ja que moltes altres poblacions estudiades també son a prop de 
nusos viaris notables sense que per aixó assoleixin aquest gran tant per 
cent. 

Donarem un cop d'ull a la zona alto-gaianenca d'on no controlem 
els resultats oferts per la capital -Santa Coloma- i on en un bon nombre 
de casos -quasí la meitat- no disposen d'informació referent al segle 
XVIII. Així: 

Percentatge de filis ¡l-legítims sobre el total de baptismes. 
Conjunt de 7 llocs de l'Alt Gaiá 

Parroquia 

Figuerola-Guim. 

Biure 

Les Piles 

Sta. Perpetua 

Vallespinosa 

Aguiló 

Pontils 

Total 

Períodes 
avaluats 

1583-1815 

1560-1815 

1564-1704 

1578-1711 

1599-1699 

1668-1815 

1578-1767 

Nxs. il-l. 

5 

6 

7 

11 

6 

22 

20 

77 

Total bapt. 

852 

867 

661 

863 

446 

1.375 

1.082 

6.146 

% il-l. 

0,59 

0,69 

1,06 

1,27 

1,35 

1,60 

1,85 

1,25 

Un tant per cent mitjá 0,30 punts superior al de la Conca estricta i 
on destaquen els resultats de Pontils, que triplica el mínim de Figuerola-
Guímons. 

Per a la zona de la Plataforma Segarrenca, disposem d'informació 
de 5 poblacions i les xifres que obtenim son les que segueixen: 
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Percentatge de filis íMegítims sobre el total de baptismes. 
Conjunt de 5 Uocs de la Plataforma Segarrenca 

Parroquia 

Savellá C. 

Conesa 

Passanant 

Segura 

Montargull-Rauric 

Total 

Períodes 
avaluats 

1669-1815 

1567-1815 

1584-1815 

1686-1815 

1577-1686 

Nxs. il-1. 

4 

23 

15 

4 

14 

60 

Total bapt. 

994 

3.191 

1.862 

361 

379 

6.787 

% il-l. 

0,40 

0,72 

0,81 

1,11 

3,69 

0,88 

El tant per cent es sitúa 0,07 punts per sota de la Conca estricta i és 
el menor deis obtinguts. Si no considerem Montargull-Rauric cati a 0,71 
-46 /6408- pero no tenim perqué fer-ho. El binomi Montargull-Rauric 
supera fins i tot a La Guardia deis Prats. 

En quadre-resum deis resultats globals per zones: 

Zona 

Conca estricta 

Alt Gaiá 

Plataforma Seg. 

Totals 

Llocs 

15 

7 

5 

27 

Nxs. ¡M. 

543 

77 

60 

680 

Total bapt. 

57.138 

6.146 

6.787 

70.071 

% ÍM. 

0,95 

1,25 

0,88 

- x 0 , 9 7 

Distribució decennal 

Hem procedit a efectuar una taula on recollíem l'evolució anual 
de les cerimónies baptismals de filis de fortuna. Presentem aquí els 
resultats agrupáis per decennis i per zones: 

Distribució decennal deis baptismes de filis de fortuna 

Decenni 

1571-1580 

1581-1590 

1591-1600 

Conca 

2 

4 

5 

Alt Gaiá 

0 

0 

2 

Platf. Seg. 

0 

2 

0 

Sub-totals 

2 

6 

7 
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Decenni 

Sub-totals 

1601-1610 

1611-1620 

1621-1630 

1631-1640 

1641-1650 

1651-1660 

1661-1670 

1671-1680 

1681-1690 

1691-1700 

Sub-totals 

1701-1710 

1711-1720 

1721-1730 

1731-1740 

1741-1750 

1751-1760 

1761-1770 

1771-1780 

1781-1790 

1791-1800 

Sub-totals 

1801-1810 

1811-1815 

Sub-totals 

General 

Conca 

11 

5 

6 

8 

17 

27 

20 

18 

14 • 

22 

18 

155 

31 

17 

9 

15 

24 

25 

31 

39 

52 

53 

296 

65 

16 

81 

543 

Alt Gaiá 

2 

2 

3 

5 

6 

4 

5 

5 

6 

4 

5 

45 

6 

6 

1 

2 

0 

5 

5 

2 

1 

1 

29 

1 

0 

1 

77 

Platf. Seg. 

2 

0 

2 

2 

3 

8 

3 

2 

4 

5 

2 

31 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

22 

5 

0 

5 

60 

Sub-totals 

15 

7 

11 

15 

26 

39 

28 

25 

24 

31 

25 

231 

39 

25 

12 

18 

26 

32 

37 

44 

56 

58 

347 

71 

16 

87 

680 
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Cal teñir en compte un punt metodológic important: el nombre 
de parróquies que aporten les dades al quadre anterior no és sempre el 
mateix j a que l'estat de conservado deis diversos registres parroquials 
no ho permet. Malgrat aquesta limitació, no ha d'escapar a l'análisi el 
fet que les etapes 1641-1660, 1681-1690, 1701-1710 i 1771-1810 concen
tren un nombre de casos altament significatiu. Es simptomatic que 
moltes s'identifiquin amb períodes bél-lics i, per tant, de desgavell i de 
conflictivitat social, de trasbals, en definitiva. Son moments propicis 
per a l 'abandonament de nadons o per al manteniment de relacions 
sexuals fora del matrimoni. Potser fins i tot caldria apuntar una possi-
ble relaxació deis costums cap a les acaballes del segle XVIII, coincidint 
amb una pérdua del control que sobre la moralitat pretenia d'establir 
l'Església. 

No ens hem volgut estar d'afegir a l'estudi una análisi anual. Ens 
hem basat en les dades que subministren les parróquies de la Conca 
estricta i hem destacat els anys que concentren de 3 baptismes de filis de 
pares incógnits en amunt o bé cap. 

Així, podem detallar: 
3 anys amb 10 baptismes de filis de fortuna: 1805, 1806 i 1809. 
2 anys amb 9: 1785 i 1787. 
4 anys amb 8: 1793, 1797, 1800 i 1802. 
6 anys amb 7: 1645, 1775, 1788,1792, 1794 i 1807. 
6 anys amb 6: 1745,1772, 1786,1790, 1791 i 1803. 
Fins a 15 anys amb 5; 16 anys diversos amb 4 i 29 amb 3. 
Interessen, per un altre cantó, els anys que, dins de cada meitat de 

segle no enregistren cap baptisme de fill de fortuna. 
A la primera meitat del segle XVII son 17, pero cal recordar que 

per aquesta etapa moltes parróquies no poden ser sotmeses a estudi 
en mancar la documentació. De les 17, 10 es concentren al primer 
vicenni. 

A la segona meitat del segle XVII només son 4 -1656, 1665, 1679 i 
1690-. 

A la primera part del segle XVIII pugen fins a 12. 
A la segona meitat del XVIII només 2 -1752 i 1759-. 
Als primers quinze anys del XIX: cap. 
Les anyades coincideixen, a grans trets, amb el marc cronológic 

que abans hem definit: d'aquelles que agrupen mitja dotzena o mes de 
filis de fortuna només el 1745 en resta fora. 

D'altra banda, els anys sense baptismes d'aquests tipus quasi son 
inexistents a les segones parts de la dissetena i la divuitena centúries. 
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Poca cosa podem dir peí que fa a darreries del segle XVI quan 
sembla que el fenomen de l 'abandonament o la iMegitimitat no estarla 
tan estés, a la llum de les escasses dades disponibles. 

Moviment estacional 

Efectuarem un comentan en detall deis resultats que mostren els 
casos de baptismes venturers de la Conca estricta, mentre que les dades 
de la zona alto-gaianenca i de la Plataforma Segarrenca serán establertes 
i comentades per separat. 

A la Conca geográficament definida, controlem el moviment men
sual de 542 baptismes de filis de pares incógnits ja que patim una inde
terminado centrada a Validara. 

Resulta així: 

Moviment estacional deis baptismes de filis de fortuna 
Conjunt de 15 llocs de la Conca estricta 

Mesos Gn. Fb. Mf. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 50 50 59 61 45 39 34 37 39 39 46 43 =542 

Sense necessitat de recorrer ais números proporcionáis, podem 
establir un máxim mensual al mes d'abril i un mínim al juliol. 

Estacionalment, prima l'hivern amb 159 casos controlats -gairebé 
el 30% del total- i el mínim es sitúa a l'estiu -110 observacions, poc mes 
del 20%-. Mentre primavera i tardor, amb 144 i 128 casos respectiva-
ment, ofereixen resultats percentuals similars -26 i 24-. 

Tot plegat, els naixements iMegítims conquencs mostren un com-
portament estacional molt semblant ais legítíms: máxim a l'hivern i 
mínim a l'estiu. 

Per a l'Alt Gaiá resulta: 

Moviment estacional deis baptismes de filis de fortuna 
Conjunt de 6 llocs de l'Alt Gaiá 

Mesos Gn. Fb. Mg. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 4 7 5 4 2 5 4 7 5 2 5 5 =55 
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Amb máxim mensual proporcional al febrer i mínim compartit per 
maig i octubre i amb un comportament estacional diferent al de la Con
caja que hivern i estiu abasten identic nombre de casos - 1 6 - i el mínim 
és primaveral - 1 1 - , seguit de la tardor -12- . 

Recordem que no disposem de les dades d'Aguiló peí que fa a 
aquest aspecte concret. 

Per la Plataforma Segarrenca i amb un nombre semblant de 
mostres: 

Moviment estacional deis baptismes de filis de fortuna 
Conjunt de 5 llocs de la Plataforma Segarrenca 

Meses Gn. Fb. Mg. Ab. Mg. Jy. Jl. Ag. St. Oc. Nv. Ds. Total 

Casos 6 8 7 8 4 4 2 4 6 3 3 5 = 60 

Amb punt álgid proporcional a la durada del mes al febrer i mínim 
aljuliol. 

El máxim estacional, com a la Conca, també és situat a rhivern -21 
casos-, pero, en canvi, el mínim és a la tardor -11—, seguit ben a prop de 
l'estiu -el mínim conquenc- amb 12 observacions. Acompanya la prima
vera amb 16. 

Arreu, dones, és detectable un máxim hivernal, per bé que la zona 
de l'Alt Gaiá vagi de bracet amb l'estiu. Fins i tot en 2 de les 3 zones el 
febrer marca el punt álgid. El mínim es presenta molt mes dispers esta-
cionalment parlant, ja que el juliol repeteix en 2 zones. 

Tot plegat, i com ja hem apuntat, no son observables massa dife
rencies respecte al moviment estacional deis naixements de filis legítims. 

Distribució per sexes 

A la Conca estricta controlem un total de 543 baptismes de filis de 
pares incógnits. Una distribució sexual atemporal llenga el següent 
resultat: 

Distribució per sexes deis filis de fortuna. 
Conjunt de 15 llocs de la Conca estricta. 

Nens: 280 -51,57%-
Nenes: 263 -48,32%-
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XVII 

82 
73 

s. XVIII 

116 
114 

1801-1815 

35 
35 

Una distribució per sexes prou igualada. 
Apuntem que les nenes només foren majoria ais totals de baptis-

mes de filis de fortuna de Barbera, L'Espluga, Forés i Rojals. 
Si ho mirem per segles i deixem fora les dades de Montblanc -77 

infants, 39 nens i 38 nenes pero amb distinció temporal ignorada, ja que 
Grau no l 'aporta-

S.XVI 

Nens: 8 
Nenes: 3 

On detectem la máxima igualtat al XVIII i al XIX i un marge de 
diferencia prou ampie a les acaballes del XVI i menys al XVII. 

Per a l'Alt Gaiá i sense considerar Aguiló: 

Distribució per sexes deis filis de fortuna 
Conjunt de 6 llocs de l'Alt Gaiá 

Nens: 29 -52,73%-
Nenes: 25 -45,45%-
Indet.; 1 

L'indeterminat pertoca a Biure. Menys pes percentual de les 
minyones que a la Conca estricta. Només a Biure i a Santa Perpetua van 
ser majoria. 

Per segles: 

Nens: 
Nenes: 

s.XVI 

1 
1 

s.xvn 
23 
15 

s. XVIII 

5 
9 

1801-1815 

0 
0 

L'infant de sexe indeterminat fou nat al segle XVIII i observem 
com al XVII els nens son ampia majoria, ben diversament que al XVIII. 

Les diferencies respecte al quadre decennal radiquen en el fet que 
aquí manca Aguiló -22 casos-. 

A la Plataforma Segarrenca els resultats son aclaparadorament 
favorables per ais varons: 

Distribució per sexes de filis de fortuna 
Conjunt de 5 llocs de la Plataforma segarrenca 

Nens: 39 -65%-
Nenes: 21 -35%-
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A cap parroquia les nenes son majoria. 
Per segles: 

.s 

íes 

s.XVI 

2 
0 

s.XVII 

17 
14 

s. XVIII 

17 
5 

1801-1815 

3 
2 

On el desequilibri mes important té lloc al segle XVIII. 

En resum, arreu de Tarea analitzada els infants de sexe masculí 
dominen a l 'hora del bateig d'incógnits. De tota manera, a la Conca la 
situació es presenta molt mes ajustada. 

Del moviment per segles no en podem extreure cap altra conclusió 
que la seva dissimilitud segons les zones: XVII i XVIII es presenten a 
análisi equilibrats o no atenent a l'área estudiada. 

Recollim de Planes unes consideracions al voltant de la possible 
importancia del tema del sexe de l'infant iMegítim batejat: "un gran pre-
domini de nenes (...) podría indicar un percentatge molt fort deis aban-
donaments, car un matrimoni tindria probablement mes tendencia a 
abandonar una nena que no pas un nen" (Planes, 859). A una nena calia 
dotar-la en arribar a edat de matrimoni i no era una forga de treball tan 
apreciada com un nen. 

Planes no obté un predomini ciar d'un sexe sobre un altre: predo-
minaven els bastards sobre els infants abandonats, segons aquest autor 
(Planes, 861). 

Diversament, a la Conca i árees limítrofs predominen els nens 
abandonats i els filis iMegítims batejats. 

Només pretenem de donar unes notes generáis al respecte de la 
terminología usada pels diversos rectors a l'hora de batejar els filis iMe
gítims - terme que, per cert, no apareix mai-. 

Sense necessitat de quantificar, podem constatar el domini de la 
fórmula "fill de pares incógnits", molt estesa a partir del darrer quart del 
segle XVII. 

Darrera s'hi sitúa el "fill de ventura", mentre que ja és mes ocasio
nal el "fill de fortuna". 

Molt mes escadusseres son les apreciacions "bord" i úniques les 
"fill de Déu i de Santa María" (La Guardia, 1602) i "fill de secret" (Vim-
bodífinsI634). 

Amb l'ús de bibliografía peí que fa al tema ens adonem que el per
centatge mitjá de la Conca -0 ,95%-, és superior al de Vilanova (Mar
tínez, 27) on aconsegueix el 0,71%. 
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Assenyalem que en el cas de Vilanova i la Geltrú, els baptismes de 
filis de pares incógnits s'incrementen a fináis de la centuria -del 1790 al 
1794 aconsegueixen el 2,26%- (Martínez, 28). L'autor ho addiu a la 
relaxado moral. 

A Tárrega, del 1631 al 1659 el percentatge és del 3,5% i del 2% del 
1660 al 1699. Al primer quart del segle XVIII assoleix el 2,2%, al segon 
quart, 1'1,5, tres décimes mes que del 1756 al 1779 i 0,9 del 1780 al 1807. 

Ens interessa l'estat bibliográfic que hom sitúa en analitzar Bellre-
guard (La Safor): els autors controlen 16 filis de pares no coneguts 
sobre 1.025 baptismes-1*1,56%- entre el 1622 i el 1699. Només consta
ten la presencia d 'un fill de pares no casats. Aporten una serie de tants 
per cents de la zona valenciana: 1,46 a Tárbena; 0,9 a l'Algar; 0,5 a Gua-
dalest; 0,4 a Pedralba i 0,2 a Beniarda (recoUit per Casanova, 255), 
d'époques diverses pero que val la pena de reteñir. 

A la zona castellana: 0,9% a Los Molinos entre el 1638 i el 1729 i 
entre 1-2,5% a Talavera de la Reina entre 1660-1700 (Soler). 

A Cáceres, 1,3% del 1700 al 1724; 0,5% del 1725 al 1749; 0,4 del 
1750 al 1774 i 2,8 del 1775 al 1799 (Rodríguez Cancho). 

A Bilbao, 2,3% al segle XVIII (Fernández). 
A les parróquies gallegues de Xallas, Entrecruces, Abanqueiro i el 

Saines: 1,7; 3; 5 i 6,9%, al segle XVIII, respectivament (Barreiro-Pérez). 
El percentatge conquenc és alt, dones, i poques parróquies arriben 

a superar-lo a no ser que passem la frontera: 4,1 a 5,2% a Dole, 2,5 a 
Nantes (citat per Martínez, 28). Podem ampliar la mostra: 2,24% del 
1571 al 1600; 1,48% del 1601 al 1650 i 1,08% del 1651 al 1680 a Pont de 
Vaux -Savoia- (Turrel); ajargeau (1650-1700), 0,3-0,4% i a Isbergues, al 
mateix període, 1,4%. 

Ja al segle XVIII: 0,4% a Isbergues; 0 ,6% a Meulan (Lachiver) i 
1,6% a Honfleur (Chance) del 1740 al 1769, en ambdues ocasions. Ja 
amb resultats percentuals superiors: Lisieux (1746-1750), 2.8%; Hon
fleur (1780-1789), 4,2%. I amb tan per cents idéntics ais conquencs: 
Tourouvre-au-Perche, del 1750 al 1780 (Charbonneau). 

També hi ha percentatges inferiors: 0,24% a Verneuil-Vernouillet 
-p rop del país de Chartres- del 1740 al 1789 i 0,76% del 1790 al 1804 
(Lenglet); 0,59% a Mussey i Blecourt -Alta Valí del M a m e - del 1681 al 
1790 (Arbellot); 0,7% a Suresnes -oest de París- del 1735 al 1789 amb 
brusca alga després de la Revolució - 5 , 8 % - (Allieu-Pendino). 

Uns resultats dignes de comentan a Remmesweiler -Sarre-: 1,4% 
del 1640 al 1749 entre les famílies católiques i un 0% entre les protes-
tants !!. Un 1,8% del 1750 al 1799, entre les primeres i un 1,4% entre les 
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segones. Els percentatges s'igualen a la segona meitat del segle XVllI 
entre católics i protestants (Houdaille) i sempre superen els de la Con-
ca. Amb l'excepció obvia. 

A la zona de Boulay -Moselle-, abans del 1750 hom obté un 0,5% 
de naixements il-legítims. Ais decennis següents la progressio és 
creixent: 1,1%-1,3%-1,9%-2,1%, arribant al 2,6% a inicis del segle XIX 
(Houdaille). 

Els resultats globals de Franí:a mostren que del 1740 al 1789 
només s'arriba al 2% en la regió 6 i els tants per cent restants son situats 
entre el 0,5% i r i , 7 % . A partir del 1790, les xifres es disparen. Pobla-
cions com París -36,8% d'infants iMegítims entre el 1810 i el 1819- sem
blen propis d'un altre univers demográfic (Blayo: 1975, 66 i 68). Abans 
de la Revolució, dones, els percentatges no desdiuen excessivament deis 
conquencs. 

Flinn aporta unes mitjanes ponderades que resulten interessants. 
En el període anterior a 1750 el percentatge era 2,5 a Alemanya; 2,6 a 
Anglaterra; 2,9 a Franga i 3,8 a Escandinávia. En I'etapa 1740-1790 la 
il-legitimitat havia passat a assolir els valors percentuals 3,9; 4,3; 4,1 i 2,5 
(Flinn, 120). 

Tot plegat, i comparat amb el cas hispánic, el percentatge mitjá 
d'iMegitimitat aconseguit a la Conca és superior al de Vilanova i la Gel-
trú i gairebé sempre inferior al targarí, així com al d'Abrera -3,2% al 
segle XVII- (García: 1984, 107). 

En comparado amb 6 parróquies valencianes, 2 son per damunt i 
4 per sota. Al segle XVIII gallee els percentatges d'iMegitimitat eren 
molt mes alts que a la Conca. 

Abandonaments, il-legitimitat? 

Dir, d'entrada, que la pregunta haurá de quedar per respondre. 
Hem documentat mes d'una desena d'abandonaments -vegeu Rocafort, 
Montblanc, Barbera i Validara-, pero res permet de discernir si es tracta 
d'infants Iliurats a la seva dissort en no poder alletar-los o, simplement, 
mantenir-los, o son producte d'infantaments no desitjats. Sabem que, a 
Solivella, un infant fruit d'una concepció pre-nupcial no és inscrit com a 
fill de pares incógnits. Ara bé, els pares s'havien casat. I si aixó no suc
eda? I els casos -Rojals- on només és el pare el desconegut? 

Ens sembla que el terme "fill de pares incógnits" era aplicat indis-
tintament a nens abandonáis per desconeguts -d 'aquí el n o m - o volgu-
dament desconeguts -en no estar casats- Una barreja d'iMegítims i 
abandonáis, vet-ho-ací. 
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El nadó era batejat pocs dies després o a l'instant. Alguns, sorpre-
nentment, havien tingut, diguem-ne, assisténcia -cas de L'Espluga, on 
consten 6 infants filis de fortuna"primsenyats"-. Alguns morien aviat. 
D'altres seguien el camí de l'Hospital General de la Santa Creu de Bar
celona -Montargull, 1585-. A fináis del XVIII cap de les al tres diócesis 
catalanes tenia casa d'expósits. El viatge era llarg, l'assisténcia nuMa. Allí 
queien com a mosques. 

El 1805 l'Arquebisbe demana recollir els expósits amb "la mayor 
caridad y cristiandad". Els rectors hauran de cercar-los-hi dides i ajudar a 
les mares que no tinguin possibilitats de mantenir-los (Grau, 41-42). 
Hom volia evitar l 'abandonament, tant com dir l'infanticidi? Quin 
paper jugava aquest darrer en una societat avesada a la mort infantil 
constant? Estem entrant en un joc de preguntes sense resposta. 

RecoUim de Planes: "els naixements iMegítims no poden ésser dis-
sociats de les concepcions pre-nupcials, car els primers son el revers trá-
gic d'aquestes" (Planes, 842). Aquest autor aposta clarament per Iligar, 
dones, les concepcions anteriors al matrimoni amb la il-legitimitat. A 
mes: "a Tárrega sembla impossible destriar els iMegítims deis simples 
nadons abandonats per uns pares casats pero massa pobres. L'única cosa 
raonable és considerar tots els filis de pares desconeguts com a infants 
espuris, malgrat el risc evident de poder inflar l'extensió i l'abast de les 
relacions sexuals prohibides" (Planes, 842). 

Anem recollint altres consideracions d'aquest autor: "sabem que a 
les societats d'antic régim els pares deis nens bords eren molt sovint 
coneguts pels eapellans" (Planes, 843). Si mes no, la mare, com hem 
pogut comprovar a la Conea. Si el rector no ho anotava era per "salvar" 
els pares de la pressió social, per "preservar el pecat". 

N'hi ha alguns exemples: el 19.10.1806 és batejada a Vimbodí una 
filia de pares incógnits. Encara no un mes després casen Josep Domingo 
i Maria Torres i la nena els és rápidament "adjudicada". El rector ho 
sabia quins eren els pares de la criatura? Segurament. 

Quantificació de la taxa bruta d'il-legitimitat a Tárrega: d'un 
mínim de 0,9% el 1780-1807 a un máxim de 3,5 del 1631 al 1659. Unes 
grans osciMacions temporals, atenent a les diverses conjuntures econó-
miques i socials. Planes addiu les etapes de máxims d'il-legitimitat ais 
períodes de crisi -1596-1599, 1631-1633, 1684-1685...-. I també, com a la 
Conca, del 1640 al 1659, quan "Tárrega bateja iMegítims a dojo" (Pla
nes, 849). Entre 1660 i 1723 la il-legitimitat conserva uns valors aprecia-
bles pero moderats i entre el 1724 i el 1825 mostra una clara tendencia a 
la baixa (Planes, 851). 
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Tot plegat, "destacada iMegitimitat al XVII, minva al XVIII" i baixa 
a la segona meitat del XVI, encara que la documentació és sospitosa de 
subenregistrament. 

Causes del descens de la iMegitimitat al segle XVIII: superado de 
la crisi i la desorganització social del XVII, major valorado de l'infant, 
l'educació i la responsabilitat a l'interior de la familia, triomf de la 
repressió religiosa... (Planes, 852-853). Dit sigui de passada, aquest com-
portament targarí és diferent a l'europeu, ja que en tots els paisos on ha 
estat establert l'abast de la iMegitimitat al segle XVIII resulta superior a 
la del segle XVII. 

La Conca estricta no segueix el model europeu, pero tampoc el 
contradiu totalment. De les 11 parróquies que subministren informado 
intersecular, 7 ostenten un percentatge d'il-legitimitat superior al segle 
XVII que al XVIII. Assenyalem, també, que els resultats del darrer ter? 
del segle XVI son molt baixos i que en la meitat de les localitats enques-
tades no va haver-hi cap bateig d'iMegítims durant aquelles dates. 
Seguint amb la comparado entre segle XVII i XVIII, a la Plataforma 
Segarrenca s'obté un equilibri, mentre que a l'Alt Gaiá 3 de les 5 parró
quies denoten una major presencia de "filis de fortuna" al segle XVII 
que al segle XVIII. 

La historiografia francesa defensa, majoritáriament, que els infants 
abandonats son, segurament, iMegitims (Blayo, 1975, 65). Corsini, en 
un article on tracta deis infants Iliurats al florentí Hospital deis Inno-
cents, afirma: "on ne naít pas enfant trouvé, mais on le devient dans les 
familles qui pensent que le nouvel arrivé est de trop dans l'économie 
domestique" (Corsini: 1983, 97). 

L'abandó de nens, en el cas florentí, era una fenomen creixent al 
llarg del temps, depenent de factors ocasionáis -guerres, fams i epidémies-
(Corsini: 1983, 99-100). La Conca no és una excepció i podem observar 
com períodes de complicacions generáis -com ara la Guerra deis Segadors 
o del Francés- recullen un augment percentual de la iMegitimitat. 

D'altre cantó, llegim de Corsini que a Florencia els nens de l'hospi-
tal eren Iliurats a pageses que els alletaven i que manta vegades la familia 
pagesa en qüestió acabava per fer-se carree del nen. Aquest extrem 
només l'hem pogut comprovar en el cas de Rocafort, on el 1807 casa 
Joaquim Ventura, -"adoptat"- i disposem d'una nota informativa al vol-
tant del desti de les nenes. El primer de setembre del 1746 a Biure casa-
ven Jaume Compte i Paula. Aquesta era filia de pares incógnits i, per 
tant, no duia cognom. El rector especifica que havia estat criada a casa 
del biurencjosep Pons i alletada per Francesca, la dona de Josep. Paula 
portarla 11 filis al món. 
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A la Conca, dones, la il-legitimitat mai va aconseguir un volum 
superior al d'altres zones geográfiques d 'una manera persistent. Tan 
sois de forma ocasional i molt localitzada els percentatges son certa-
ment elevats. 

Queda ciar que els períodes de dificultats coincideixen amb les 
époques d'abandonaments i baptismes de filis de pares incógnits mes 
nombrosos i que l'análisi estacional del fenomen no aporta cap claror. 

D'altra banda, els nens son majoria. I, precisament, la bibliografía 
especialitzada defensa que era mes fácil - i , per tant, mes corrent-
l'abandó de nenes. 

L'interval protogenésic 

Ens ha sorprés de veure efectuar el cálcul del període en mesos esco-
lat entre el matrimoni i el primer naixement sense teñir en compte l'edat 
de la dona al matrimoni en els treballs de Martínez i Planes, mes quan és 
ciar que aquest factor pot condicionar l'amplitud mensual de l'interval. 

Cal considerar, també, que l'interval entre la celebrado del matri
moni i el primer naixement era el mes curt sempre, ates que aleshores 
no tenia lloc l'existéncia d'un infantament anterior i l 'amenorrea subse-
güent. 

Apuntem que resten fora d'análisi les concepcions pre-nupcials 
-treballem sobre els baptismes "legáis"- i que només considerem les 
famílies d 'un mínim de 5 anys de vida matrimonial. 

De moment, oferim un quadre on recoUim l'evolució d'aquesta 
variable al llarg deis segles XVII i XVIII a les diverses parróquies de la 
Conca de Barbera i segons els grups d'edat al matrimoni: 

Interval protogenésic mitjá (mesos). Diversos grups d'edat al matrimoni. 
Unions d'un mínim de cinc anys de durada. 

Conjunt de la Conca estricta (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga 

Forés 

Guardia 

Montbrió 

segle XVII 

<19 

31,10 

-

24,29 

31,70 

14,67 

20-24 

22,77 

-

18,10 

14,00 

24,43 

25-29 

22,86 

-

14,33 

11,00 

16,00 

30-34 

10,86 

-

16,00 

-

-

segle XVIII 

<19 

27,86 

19,60 

10,25 

-

31,43 

20-24 

17,30 

13,99 

14,70 

17,40 

14,00 

25-29 

15,45 

13,89 

19,17 

12,00 

-

30-34 

13,63 

14,91 

-

-

-
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Parroquia 

Pira 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova 

Vilaverd 

Vimbodí 

Mitjana 

Casos 

%/segle 

segle XVII 

<19 

35,87 

-

-

26,24 

36,60 

35,00 

27,78 

29,25 

246 

43 

20-24 

20,56 

-

-

17,31 

21,00 

26,30 

18,88 

20,37 

232 

40 

25-29 

18,50 

-

-

13,66 

10,00 

22,20 

22,79 

16,81 

80 

14 

30-34 

16,00 

-

-

-

8,00 

23,50 

17,25 

15,26 

18 

3 

segle XVIII 

<19 

16,19 

14,44 

26,18 

26,38 

21,33 

20,63 

21,12 

21,40 

861 

28 

20-24 

13,91 

13,32 

14,38 

15,53 

18,04 

15,91 

13,60 

15,17 

1.381 

45 

25-29 

14,41 

13,05 

14,06 

14,40 

11,53 

15,90 

13,59 

14,31 

606 

20 

30-34 

12,45 

17,14 

15,48 

13,09 

12,50 

13,50 

12,71 

13,93 
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Passem a comentar els resultats per grups d'edats i per segles per 
tal de dur a terme després la comparado entre els mateixos. 

Al segle XVII, el grup de dones casades amb menys de 19 anys 
d'edat forneix el 43% de les mostres. L'interval mitja es sitúa en vora 2 
anys i mig i destaca la gran amplitud del mateix entre els 14,67 mesos de 
Montbrió i els 36,60 de Vilanova de Prades. Val a dir que l'interval proto-
genésic mitja de Montbrió lia estat obtíngut a partir de només 3 mostres. 
Sense considerar-lo la mitjana assoleix els 31 mesos justos. 

Al segle XVIII, aquest grup d'edat només aporta el 28% de les 
observacions, fet que demostra el retard experimentat en l'edat al matri-
moni en aqueixa centuria. Disposem d'informació per 11 parróquies, 2 
mes que al segle XVII en incorporar-se Rojals i Solivella. L'interval pro-
togenésic mitja denota un aveng ostensible respecte al segle XVII i és 
situat en 21,40 mesos, quasi 8 mesos menys que al segle XVII. Tan sois 
Forés - 4 casos- i Montbrió - 7 casos- presenten un escás nombre d'ava-
luacions, pero despreciant els valors relatius a aquests indrets l'interval 
mitjá quasi no varia -21,52 mesos-. Forés i Montbrió recullen, també, les 
mitjanes extremes. 

Cal destacar l'homogeneítat deis resultats al grup Espluga, Vilano-
va, Vilaverd i Vimbodí on tots els valors es sitúen entre 19,60 i 21,33 
mesos. El mateix succeeix amb Solivella i Validara, a l 'entorn deis 26 
mesos. 
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L'avenf de 8 mesos a l 'hora de dur el primer fill al món en el grup 
de noies casades amb menys o 19 anys experimental al segle XVIII pot 
ser atribuít a dos factors: un casament mes tarda de la noia dins d'aquest 
grup que possibilita que les limitacions biológiques no tinguin tanta 
importancia o bé una millora de les expectatives generáis que provoca 
que les parelles no esperin tant a engendrar el primer descendent. 

Al segle XVII, el grup de dones casades entre 20 i 24 anys és imme-
diatament darrera de l'anterior en nombres absoluts. Les mitjanes locáis 
tornen a mostrar una gran oscil-lacio: de l'any i 2 mesos de Montbrió ais 
mes de 2 anys de Vilaverd/La Riba. Tenim un nombre inferior a 10 
observacions a La Guardia, Montbrió i Vilanova. Interessa de reteñir la 
mitjana global: 20,37 mesos. Al segle XVII, dones, les dones esposades 
entre 20 i 24 anys tenien el primer nadó 9 mesos abans que les marida-
des abans deis 19 anys, per terme mig. Al segle XVIII, les informacions 
mes escasses les forneixen Montbrió -1 cas- i La Guardia -5 casos-. 
L'amplitud de l'interval és curta: deis 13,32 mesos de Rojals ais 17,40 de 
La Guardia. El comportament ha esdevingut molt mes homogeni i la 
mitjana global resta a poc mes d ' l any i 3 mesos. En aqueixa centuria, 
dones, les dones esposades a 20-24 anys d'edat tenien el primogénit mig 
any abans que les esposades al segle XVII. 

L'aveng en dur al primer fill al món en la comparado intersecular 
és de 5 mesos en aquest grup d'edats. Certament és menor que en el cas 
de les noies casades a menys de 19 anys, pero no deixa de ser important. 

Els resultats que aporta el grup de dones casades a 25-29 anys, al 
segle XVII, ha de ser posat en relació amb el fet que només guarda el 
14% del total d'observacions i que només en 3 -Barbera, Vilaverd i 
Vimbodí- de les 8 parróquies amb informado depassem les 10 avalua-
cions. Es important de tenir-ho en compte, puix que si només concre-
tem la mitjana a partir d'aquest 3 nuclis aquesta es sitúa en vora els 22 
mesos i mig, mentre que considerant el total de llocs cau a encara no 17 
mesos. D'avanfar 2 mesos a retrocedir 3 i mig respecte al grup de 20-24 
anys hi ha diferencia i podríem concloure que, en terme mig, no hi 
hauria grans oscil-lacions en l'interval protogenésic entre aquest grup i 
l'anterior. 

Afortunadament, al segle XVIII el nombre de casos sobre els quals 
operem és superior i només a Forés - 6 - i La Guardia - 1 - és insuficient. 
L'interval mes baix l'ofereix Vilanova -11,53 mesos- i el mes alt Forés 
-19,17 mesos-, mentre la resta d'observacions sitúen les mitjanes entre 
13 i 15,5 mesos. Aixó determina una mitjana de 14,31 mesos, inferior 
només en dies a la del grup de dones casades entre 20-24 anys. 
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Atenent a la incertesa del resultats referents al segle XVII, es fa 
difícil d'estabilr comparacions interseculars, tot i que sembla que també 
en aquesta ocasió l'interval tendeix a ser mes curt al segle XVIII que al 
XVII: de 22 a 14 mesos. 

La mostra del grup d'edat de dones casades entre els 30 i els 34 
anys és purament orientativa. Es natural que l'interval s'escurci en 
aquest grup, tot i que el cas de 8 mesos només resulta d 'una observado. 
Cap deis nuclis estudiáis arriba a fornir 10 casos i ens acontentem amb 
assenyalar la lleugera reculada que té lloc respecte l'interval protoge-
nésic mitjá de les dones casades entre 25 i 29 anys. 

Al segle XVIII, el nombre de casos és significativament superior i 
l'interval primer osciMa entre els 12 i els 17 mesos. En valor mitjá global 
gairebé aconsegueix els 14, marcant un retrocés de poc mes d'un mes 
respecte al segle XVII. 

Aportem, finalment, algunes informacions que hem pogut reteñir 
peí que fa al grup de dones casades amb 35 anys o mes. A Barbera, al 
segle XVIII, 7 casos forneixen un interval mitjá de 18,14 mesos. A L'Es-
pluga, 14 observacions, 16,21 mesos. A Pira, per 3 casos coneguts, 13 
mesos justos. A Rojals, una dona casada amb mes de 35 anys va teñir el 
primer fill 10 mesos després. A Solivella, obtenim una mitjana de 15" 
mesos i mig - 4 avaluacions-, molt semblant a la de Vilaverd/La Riba -15 
mesos justos per 6 casos al segle XVIII-. Finalment, Vimbodí aporta 
dades tant peí segle XVII com peí XVIII: 19 mesos - 3 casos- i 14,80 - 5 
casos- respectivament. 

Tot plegat, 19 mesos al segle XVII -només amb dades de Vimbodí-
i 14,66 al segle XVIII -amb un conjunt de 40 casos repartíts entre 7 par-
róquies-. 

En definitiva, al segle XVIII tots els primers intervals correspo-
nents a filis legítims s'escurcen: 8 mesos, 5 mesos, 6 mesos, 1 mes i mig i 
4 mesos i mig peí grups d'edat al matrimoni respectius. Aquest factor ha 
de suposar un increment de les possibilitats de dur filis al món encara 
que, certament, el fet de disposar de mig any mes o menys és prou irrel-
levant. 

Podem recorrer a comparacions. Només coneixem informado de 
2 parróquies catalanes respecte al segle XVII. Unes dades les aporta Pla
nes i pertoquen la segona meitat de la centuria. Els resultats targarins 
son calcats ais conquencs, un cop mes, puix que a la vila urgellenca els 
matrimonis constituíts entre el 1652 i el 1699 havien d'esperar molt mes 
a teñir el primer fill —21 a 22 mesos- que no pas els de la primera meitat 
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del segle XVIII -16 a 17 mesos- Planes ho atribueix, una altra vegada, a 
l'edat mitjana al matrimoni: la precocitat deis casaments siscentistes 
explica la llarga espera (Planes, 820). Sense comptar les concepcions 
pre-nupcials ni els nascuts després deis 48 mesos les mitjanes cauen a 
18,2 mesos i 15,6 mesos, en les époques ja esmentades (Planes, 822). A 
Abrera, 17,4 mesos al segle XVII (Garcia, 108). Aquesta és la segona 
informado catalana. 

A Los Molinos, entre el 1638 i el 1709, la mitjana del primer inter-
val era situada entre 12 i 15 mesos (Soler). 

A Cirauqui, a partir del 1640 i fins fináis de segle, assolia el valor 
18,6 (Floristán). 

A Beniardá i Castell de Guadalest, per les dones casades a menys 
de 20 anys era de 23,2 mesos i per les esposades entre 20 i 29 de 17 
mesos, al llarg del segle XVII (Pía). 

Peí cas francés: 16 mesos a Aneuil, entre 1656 i 1735; 16-17 mesos a 
Corbeil, entre 1593 i 1670 (Moncourier) i de 12,5 mesos del 1582 al 
1610 i 12,1 mesos del 1644 al 1657 a Pont de Vaux (Turrd) . 

A Anglaterra: 10,3 a Colyton, del 1647 al 1719 (Wrigley). 
En relació amb el període anterior a 1750, restem informats que la 

mitjana ponderada obtinguda amb l'avaluació deis resultats de 20 
reconstruccions franceses aporta un interval protogenésic de 16,1 
mesos, considerant en conjunt totes les edats al matrimoni. De fet, pero, 
l'apéndix permet de saber que només 2 de les obres emprades donen 
dades exclusives del segle XVII -Senneley i Bayeux-. Només per 4 parró-
quies angleses, la mitjana és de 14,2 mesos. 

Amatents al segle XVIII, el resultat de Vilanova i la Geltrú és d'una 
mitjana de 14,7 mesos entre el 1700 i el 1799. Per quarts de segle: 15,9; 
15,9; 14,3 i 13,6 mesos (Martínez, 116). El cálcul deriva de considerar en 
conjunt totes les edats al matrimoni. 

Al País Valencia -Nules-: 19,2 mesos per les dones casades amb 
menys de 20 anys i 16 mesos al grup de 20-24, albora que hom apunta, 
sense quantificar-la, una posterior redúcelo (Torrent, 393) 

A l'Alt Aragó -Ejea de los Caballeros- la mitjana entre 1695 i 1735 
es sitúa ais 16 mesos (Moreno, 61). 

A Galicia: 18-22 mesos a La Lanzada i 24 mesos a Xallas, al segle 
XVIII (Barreiro). 

A Navarra: Cirauqui, 20,7 mesos entre el 1700 i el 1769 (Floristán). 
A Cáceres, 16,7 mesos, al segle XVIII (Rodríguez Cancho). 
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Franga: 14,7 mesos a Sainghin-en-Mélantois entre 1690 i 1769 
(Deniel-Henry) i 13,1 mesos a Sennely-en-Sologne (Bouchard) entre el 
1675 i el 1779. 

A Colyton -Anglaterra- 11,9 mesos entre 1720 i 1769 (Wrigley). 
En l'etapa 1740-1790, la mitjana ponderada deis intervals protoge-

nésics oferta per Flinn és escassament osciMant: 14 mesos justos a Ale-
manya; 14,3 aFrangai 16,1 a Anglaterra (Flinn, 128). 

La manca de concreció general peí que fa al grup d'edats al matri-
moni d'on son extretes les mitjanes del primer interval, excepte en el 
cas de Beniardá, ens obliga a procedir com han fet els diversos autors de 
cara a poder establir comparacions. 

Hem efectuat la mitjana entre els valors mitjans globals deis 3 pri-
mers grups d'edats i operem aíxi entre les dones casades amb menys de 
19 anys fins a 29 anys, el grup majoritari. 

Al segle XVII, resulta un interval protogenésic intergrups de 22,14 
mesos, idéntic al de Tárrega sense les concepcions pre-nupcials pero 
comptant, com nosaltres hem fet, els intervals superiors ais 4 anys. 
Diguem, de passada, que Planes efectúa tres cálculs: el total mitjá brut, 
sense concepcions anteriors al matrimoni i sense aqüestes i intervals 
superiors ais 48 mesos. Només les dones casades amb menys de 20 anys a 
Beniardá superen aquest interval, malgrat que no arriben ni de bon tros 
a aconseguir el de les conquenques que casen en el mateix grup d'edat. 
A tota la resta d'indrets la mitjana és clarament inferior. El grup de 20-29 
anys de Beniardá-Guadalest assoleix unes xifres molt semblants a les de 
la Conca. 

Al segle XVIII, la mitjana deis valors globals deis intervals protoge-
nésics referits ais grups d'edat que inclouen les dones casades amb 
menys de 19 anys i fins a 29 es sitúa en prácticament 17 mesos —16,96-. 
En aquesta ocasió, la mitjana és molt semblant a la de Cáceres i Ejea, 
inferior a la de Cirauqui i Xallas i superior a la de las parróquies france
ses avaluades, Colyton i Los Molinos. 

Tot plegat, els intervals mitjans resten dins del marge generalment 
marcat per la bibliografía comparativa, encara que el relatiu al segle 
XVII és alt i el del segle XVIII molt mes "normal". Una característica de 
la demografía mediterránia -el matrimoni precog- hauria determina! o, 
si mes no, condicional el crescut interval primer del segle XVII, mentre 
que el casament en una edat mes plenament fértil al segle XVIII n'hau-
ria provocat el retrocés. 

Efectuarem, a continuado, l'agrupació deis intervals protogené-
sics segons marca Martínez: de O a 7 mesos, de 8 a 15 mesos, de 16 a 22 
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mesos, de 23 a 29 mesos, de 30 a 36 mesos i de mes de 37 mesos. Planes 
ha optat per una altra via: 0-7, 8-11, 12-23, 24-35 i 36 i mes (821). Certa-
ment els criteris son diversos. Recordem que les concepcions pre-nup-
cials ací recoUides no son totes, car manquen les de les parelles on igno-
rem l'edat de la mare en casar. 

Intervals protogenésícs agrupáis. Edat de la dona al matrimonida coneguda. 
Unions d'un míniín de 5 anys de durada. 

Conjunt de la Conca estricta (s. XVII) 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Validara 

Vilanova 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Total 

% total . 

Interval 

0-7 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

3 

9 

1,53 

8-15 

61 

28 

7 

6 

17 

15 

10 

45 

29 

218 

37,07 

16-22 

24 

20 

1 

2 

8 

15 

5 

27 

23 

125 

21,26 

23-29 

25 

7 

2 

2 

5 

4 

3 

12 

9 

69 

11,73 

30-36 

7 

8 

1 

0 

3 

1 

2 

13 

13 

48 

8,16 

37 i mes 

28 

5 

3 

2 

9 

5 

11 

45 

11 

119 

20,24 

Total 

148 

68 

14 

12 

42 

43 

31 

142 

88 

588 

Ens hem de fixar, d'entrada i mes que res, en l'evolució del con
junt. A reteñir: gairebé 4 de cada 10 infants son concebuts al primer mig 
any de matrimoni i 2 de cada 10 son batejats 3 anys després de la celebra-
ció de l'enllag. Entre els 16 i els 36 mesos neixen els 4 restants. 

Ara bé, mentre parróquies com Barbera o Pira acompleixen a la 
perfecció aquesta distribució percentual general, la situació no és tan 
perfectament adequable al comportament general en altres indrets. Per 
exemple, mentre Forés serva un 41% d'intervals protogenésics entre els 
O i els 15 mesos, només un 7% superen els 3 anys. A l'altre punt de l'es-
pectre hi ha Vilanova on la relació entre aquests dos grups és 32 a 35% i 
Vilaverd, 32 a 32%. I encara cal anotar els casos de Validara i de Vimbo
dí, on la relació és 35-12 i 33-12, respectivament. Malgrat aqüestes diver-
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géncies locáis, alió que cal reteñir és la distribució per intervals men-
suals agrupáis. Posem-la en ciar: 

s. XVII 

Mesos 

Oa 7 

8 a 15 

16 a 22 

23 a 29 

30 a 36 

37 i mes 

% 

1,53 

37,07 

21,26 

11,73 

8,16 

20,24 

Els resultáis que l'agrupació deis intervals entre el matrimoni i el 
primer fill ofereix per la Conca al segle XVIII és aquesta: 

Intervals protogenesics agrupáis. Edat de la dona al matrimoni coneguda. 
Unions d'un mínim de cinc anys de durada. 

Conjunt de la Conca estricta (s. XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga 

Forés 

Guardia P. 

Montbrió M. 

Pira 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Rb. 

Interval 

0-7 

6 

56 

0 

0 

0 

13 

10 

27 

4 

6 

24 

8-15 

194 

616 

14 

4 

5 

81 

57 

224 

78 

67 

308 

16-22 

57 

134 

2 

1 

2 

21 

11 

69 

11 

14 

75 

23-29 

32 

39 

3 

0 

0 

6 

4 

45 

6 

8 

36 

30-36 

21 

30 

0 

0 

0 

4 

2 

14 

3 

3 

16 

37 i mes 

32 

52 

1 

1 

3 

2 

1 

38 

2 

8 

42 

Total 

342 

927 

20 

6 

10 

127 

85 

417 

104 

106 

501 
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Parroquia 

Vimbodí 

Total 

% total 

Interval 

0-7 

45 

191 

5,86 

8-15 

404 

2.052 

62,93 

16-22 

77 

474 

14,53 

23-29 

38 

217 

6,65 

30-36 

22 

115 

3,53 

37 i mes 

30 

212 

6,50 

Total 

616 

3.261 

Els resultats que mostra aquest quadre han de ser for^osament 
comentats rnitjanfant la comparació amb els del segle XVII. En primer 
lloc, consignem que disposem de 5,5 vegades mes mostres -588 contra 
3.261-. 

En segon terme, apuntem que la distribució deis intervals protoge-
nésics agrupats ha canviat d'una manera radical: de teñir encara no un 
40% de concepcions hagudes com a molt tard al primer mig any de 
matrimoni -infants nascuts ais dos primers intervals de la taula-, hem 
pasat a disposar-ne de prop d'un 69%. Dit d'altra manera, al segle XVII, 
4 de cada 10 infants havien estat concebuts durant el primer mig any de 
vida matrimonial; al segle XVIII, son 7 de cada 10. 

En tercer lloc, al segle XVII podíem comptar fins a un 20% d'in-
fants nascuts després de 3 anys de vida matrimonial al segle XVIII només 
en retenim un 6,5%. 

Tot plegat, de la relació 38-42-20 pels grups O a 15, 16 a 36 i 37 i 
mes mesos del XVII hem passat a oferir un 70-24-6 al segle XVIII, pels 
mateixos grups. 

Resulta 

s. XVIII 

Mesos 

Oa 7 

8 a 15 

16 a 22 

23 a 29 

30 a 36 

37 i mes 

% 

5,86 

62,93 

14,53 

6,65 

3,53 

6,50 
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El comportament que ofereixen les diverses parróqtiies cal que 
siguí comentat. Hem deixat fora d'observació Forés, La Guardia i Mont-
brió, que forneixen un nombre de casos molt escás. De la resta d'in-
drets, 5 sitúen els valors mitjans per damunt del 70% obtingut de mítja-
na comarcal i relatiu a l'interval 0-15 mesos: son Rojals i Validara 
-79%- , Pira - 7 4 % - i L'Espluga i Vimbodí - 7 3 % - . Convé assenyalar que 
Rojals, Pira i Validara només abasten un 1-2% de casos al darrer interval 
de 37 mesos i mes. 

Aconsegueix la mitjana a la perfecció Vilanova -69% de O a 15 mesos-
i son per sota Vilaverd/Riba -66%-, Solivella - 6 0 % - i Barbera -58%-. En 
aquest 4 parróquies el tant per cent del grup "37 i mes" assoleix 8-9. 

Va ser paral-lela la situado respecte la proporció mitjana obtingu-
da en les diverses parróquies entre els dos segles? Barbera, Pira, Valida
ra, Vilanova, Vilaverd/Riba i Vimbodí possibiliten l'estudi sobre un 
nombre de mostres acceptable. 

Així, al segle XVII Barbera i Pira superaven per ben poc la mitjana 
de 40% de l'interval "O a 15 mesos" i la resta de llocs eren per sota. Al 
segle XVIII, Vilanova s'adequa a la mitjana del 69% mentre Validara, 
Pira i Vimbodí son per damunt i la resta per sota. Només Pira - a l'al^a- i 
Vilaverd -a la baixa- repeteixen comportament. 

Queda vist que, peí que fa a l'interval majoritari al segle XVIII, 
hom no pot apreciar situacions locáis repetítives. 

Finalment, convé reteñir el ciar augment de les concepcions p re -
nupcials al segle XVIII, aspecte que ha estat sobrerament tractat en 
l'apartat anterior. 

Els resultats que hem obtingut poden ser comparats amb els de 
Tárrega, si mes no peí que fa a tendéncies generáis. A la capital de l'Ur-
gell, també s'observa la progressiva concentrado de les concepcions en 
la primera etapa del matrimoni, pre-nupcials incloses. Si bé del 1652 al 
1699 el 35,8% deis primogénits es separen entre 1 día i 11 mesos de la 
data de matrimoni, al 1700-1750 ja son el 49,3%. La línia seguida és sem-
blant a la de la Conca, malgrat que el fet de procedir a agrupacions men-
suals diverses impedeix la comparado aprofundida. Ara bé, al segon 
interval ofert per Planes manquen els mesos 12, 13, 14 i 15 nostres, fet 
que ens permet afirmar que a la segona meitat del segle XVII el percen-
tatge targarí havia de superar amplament al conquenc, puix que malgrat 
la referida dissimilitud quasi l'aconsegueix -35,8% a Tárrega i 38,5% a 
la Conca-(Planes, 821). 

Si que podem establir mes comparacions a partir de l'interval 37 i 
mes -36 i mes per Planes-: abasta el 15,6% deis casos a Tárrega deis 
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1652 al 1699 i el 6,8% del 1700 al 1750 (Planes, 821). El re troces encara 
és mes important a la Conca: 20 i 6,5%, respectivament. Diferentment, 
s'esdevé a Cirauqui, segons els cálculs que elabora el propi Planes: 
10,5% al 1640-1699 i 11,9% del 1700 al 1769. 

A Vilanova i la Geltrú, durant el segle XVIII, els percentages son 
3,6; 53,8; 15,7; 7 i 12,8, amb Túnica diferencia, ja apuntada, relativa a la 
magnitud del darrer interval (Martínez: 1988, 53). Respecte a la Conca, 
observem com el primer interval -Tassimilable a les concepcions il-legi
times- és mes baix a Vilanova i com hi ha 9 punts de superioritat con-
quenca en el segon. Tot plegat, vora un 69% de les dones de la Conca 
tenien el primer fill abans o ais 15 mesos de vida conjugal, mentre a Vila
nova eren poc mes del 57%. L'interval de 36 i mes aconsegueix un tant 
per cent molt mes alt a la vila costanera que a la Conca: 12,8 contra 6,5, 
respectivament. A la Conca, per tant, el primer fill era dut al món amb 
mes celeritat que a Vilanova. 

Alt Gaiá 

El conjunt alto-gaianenc que hem estudiat és format per una petita 
munió de micro-parróquies. El nombre de mostres será, dones, forga 
limitat peí que fa ais casos individuáis i ens haurem de basar en evolu-
cions generáis. 

L'interval protogenésic mitjá a les diferents poblacions fou: 

Interval protogenésic mitjá (mesos). Diversos grups d'edat al matrimoni. 
Unions d'un mínim de cinc anys de dm'ada. 

Conjmit de l'Alt Gaiá (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola 

Les Piles 

Pontils 

Sta. Perpetua 

Vallespinosa 

s. XVII 

<19 

75,00 

28,33 

32,95 

27,44 

23,94 

29,50 

20-24 

14,80 

23,40 

21,00 

13,82 

26,50 

17,40 

25-29 

15,50 

20,57 

11,00 

22,64 

15,80 

11,00 

30-34 

-

-

13,00 

20,00 

-

-

s. XVIII 

<19 

21,60 

42,33 

-

36,17 

-

-

20-24 

19,26 

24,00 

-

20,50 

-

-

25-29 

19,13 

-

-

23,00 

-

-

30-34 

9,50 

-

-

9,00 

-

-
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Parroquia 

Mitjana 

Casos 

% s/total 

s. XVII 

<19 

36,19 

70 

46 

20-24 

19,49 

48 

32 

25-29 

16,09 

30 

20 

30-34 

16,50 

3 

2 

s. XVIII 

<19 

33,37 

19 

27 

20-24 

21,25 

33 

47 

25-29 

21,07 

15 

21 

30-34 

9,25 

3 

5 

L'evolució general deis intervals protogenésics a l'Alt Gaiá ha ser 
posat sempre en relació amb l'escás nombre de mostres avaluades: 151 
peí segle XVII i 70 peí segle XVIII. En aquest segle perdem tota la infor
mado referent a Les Piles, Santa Perpetua i Vallespinosa. 

El grup de noies casades amb menys de 19 anys d'edat és majorita-
ri al segle XVII i ofereix un interval mitjá de separado entre la data de 
matrimoni i el naixement del primer fill de 36,19 mesos. Només retenim 
un cas per a Biure i aquest ofereix un interval aberrant -75 mesos-. Sen-
se considerar-lo la mitjana cau a 28,4 mesos. Destaca l'amplitud de l'os-
ciMació -9 mesos- entre Les Piles i Santa Perpetua. 

En relació al segle XVIII, l'interval protogenésic del grup de dones 
que ara estudiem assoleix 33,37 mesos i cal destacar que gairebé 2 anys 
separen la mitjana de Biure, obtinguda grácies a 10 casos, de la de Figue-
rola, a partir de tan sois 3 avaluacions. Si efectuem la ponderado de Biu
re al segle XVII, constatem un comportament atípic: l'interval protoge
nésic del XVIII excedeix en 5 mesos al del XVII. 

El grup de dones casades a 20-24 anys esdevé el mes ben represen-
tat al segle XVIII. Al segle XVII, hom obté una mitjana de 19,49 mesos 
entre el matrimoni i el primer fill que s'ha vist altre cop superada al 
segle XVIII -21,25 mesos-, ara només en encara no 2 mesos. Altre cop, 
les osciMacions son molt ampies, sobretot al segle XVII: quasi 1 any de 
diferencia entre els resultats de Biure i de Santa Perpetua. 

El grup de dones casades a 25-29 anys figura amb 30 mostres al 
segle XVII, de les quals només 2 pertoquen a Biure i 1 a Vallespinosa. La 
mitjana resultant és de poc mes de 16 mesos, inferior en 5 mesos ais 
resultats detallats peí segle XVIII i on només podem avaluar 8 casos a 
Biure i 7 a Pontils. 

El quadre resta tancat amb unes indicacions sobre el grup de 30-34 
anys, l'únic que ofereix un retrocés en l'interval protogenésic entre les 
dues centúries. 

A tall d'exhaustivitat, apuntem que 2 dones casades a mes de 35 
anys coMoquen un interval mitjá de 21,50 a Figuerola i al segle XVII, 
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mentre que a Pontils i al segle XVIII n'obtenim un de 15 mesos per una 
dona classificable al mateix grup. 

Retenim, de moment, la idea d'un comportament diferencial res
pecte a la Conca: a l'All Gaia els intervals protogenesics mitjos semblen 
en retard al segle XVIII i el fet és ben comprovable en els casos de Figue-
rola i Pontils en els dos primers grups d'edat al matrimoni consideráis 
"-19 anys" i "20-24 anys". De fet, la pérdua d'informació a la meitat de 
parróquies i l'escasessa del nombre de casos no dona peu a efectuar gai-
res conclusions mes. 

Peí que fa a l'agrupació deis intervals per períodes mensuals segui-
rem, óbviament, la mateixa distribució emprada en el cas de la Conca 
estricta. Amb l'efecte de recollir les dades en un sol quadre consignem 
entre paréntesi l'interval corresponenl on (1)=0 a 7 mesos i (6)=37 
mesos i mes. 

Intervals protogenesics agrupáis. Edat de la dona al matrimoni coneguda. 
Unions d'un mínim de 5 anys de durada. 

Conjunt de l'Alt Gaiá (ss. XVII-XVIII) 

Pq. 

Biure 

Fig-Gu. 

Piles 

Pontils 

St.Ppt. 

Vpi. 

Total 

s. XVII 

(1) 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

8 

(2) 

4 

8 

12 

18 

11 

6 

59 

(3) 

3 

5 

2 

7 

11 

7 

35 

(4) 

0 

3 

0 

4 

2 

3 

12 

(5) 

0 

1 

5 

7 

4 

4 

20 

(6) 

1 

3 

11 

4 

6 

1 

26 

Total 

9 

21 

31 

41 

38 

21 

161 

s. XVIII 

(1) 

2 

1 

1 

4 

(2) 

18 

3 

10 

31 

(3) 

11 

2 

3 

16 

(4) 

4 

1 

1 

6 

(5) 

3 

0 

1 

4 

(6) 

3 

3 

7 

13 

Total 

41 

10 

23 

74 

La migradesa deis casos avaluáis atenent a l'análisi uniparroquial 
invalida qualsevol assaig interpretatiu fet seguint aquest camí. S'imposa, 
dones, comparar les dades deis dos segles: 
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( l ) i ( 2 ) 

(3) a (5) 

(6) 

segle XVII 

% casos 

41,61 

42,24 

16,15 

segle XVIII 

% casos 

47,30 

35,13 

17,57 

On observem que el nombre de casos relatiu a filis engendráis 
com a molt tard en els sis primers mesos després del matrimoni no expe
rimenta cap variació important entre un i altre segle. Escau de recordar 
que a la Conca passava del 40% al 70%. 

Igualment s'esdevé quant ais nadons mes de 3 anys després de la 
celebrado de la boda. Mentre a la Conca passaven de representar el 
20% al segle XVII al 6,5% al segle XVIII, a l'Alt Gaiá encara augmenten 
representado, sobretot a Figuerola-Guimons i Pondls. 

Haurem de convenir, dones, que la zona del curs alt del Gaiá que 
hem estudiat ofereix un comportament ben diferent a la Conca peí que 
fa a la qüestió deis intervals protogenésics. 

Plataforma Segarrenca 

Els 5 nuclis de població inclosos en aquesta área, forneixen una 
máxima informado al segle XVIII quan tenim dades per 4 deis 
mateixos, mentre que al segle XVII el binomi Savellá-Segura emmudeix. 

Interval protogenésic mitjá (mesos). Diversos grups d'edat al matrimoni. 
Unions d'un mínim de 5 anys de durada. 

Conjunt de la Plataforma Segarrenca (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Conesa 

Montarg. 

Passant. 

Savellá 

Segura 

segle XVll 

<19 

35,46 

52,00 

29,25 

-

-

20-24 

23,61 

19,28 

20,65 

-

-

25-29 

33,50 

33,00 

16,22 

-

-

30-34 

13,83 

15,00 

15,00 

-

-

segle XVIII 

<19 

25,39 

-

20,46 

30,13 

15,33 

20-24 

16,16 

-

17,09 

12,93 

14,22 

25-29 

17,09 

-

14,80 

15,71 

13,00 

30-34 

16,80 

-

16,00 

22,33 

-
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Parroquia 

Mitjana 

Casos 

% total 

segle XVII 

<19 

39,14 

64 

39 

20-24 

21,18 

70 

43 

25-29 

27,56 

22 

13 

30-34 

14,61 

8 

5 

segle XVIII 

<19 

22,82 

91 

29 

20-24 

15,10 

146 

46 

25-29 

15,15 

62 

19 

30-34 

18,38 

19 

6 

El nombre d'avaluacions és estimable: 164 per al segle XVII i quasi 
el doble - 3 1 8 - per al segle XVIII. 

En el grup de dones casades a menys de 19 anys d'edat al segle 
XVII destaca l'alt interval protogenésic mitjá aconseguit per Montargull, 
on només tenim 5 casos avaluats. Sense considerar els resultats d'aquesta 
població, la mitjana cau a quasi 33 mesos. 

Malgrat tot, aquesta xifra és molt superior a l'obtinguda per al 
segle XVIII en idéntic grup: gairebé 10 mesos mes. Sorprén l'osciMació 
de les mitjanes que van deis 15 mesos de Segura ais 30 de Conesa. Tot 
plegat, la reculada de l'interval entre el matrimoni i el primer naixe-
ment és clarament constatable, al segle XVIII. 

En el grup de dones casades a 20-24 anys els resultats del segle 
XVII es presenten molt homogenis. El nombre majoritari d'observa-
cions correspon a Conesa, amb 47, seguit de Passanant amb 17 i de Mon
targull amb 7. L'osciMació és de tan sois 4 mesos, idéndca a la del segle 
XVIII. També en aquest grup d'edats obtenim diferencies significatives 
en el global de casos, puix que l'interval del XVIII és inferior en mig any 
al del XVII. 

Al grup de dones casades entre 25 i 29 anys l'interval mitjá entre 
matrimoni i primer baptísme és de 27,56 mesos i hi ha, certament, un 
gran contrast entre les dades de Conesa i Montargull -només amb una 
observado- i Passanant. Les 2 primeres localitats doblen a la segona. Al 
segle XVIII, succeeix altrament: la diferencia és escassa, només 4 mesos, i 
la caiguda respecte els valors del XVII, brutal: mes d'un any de retrocés. 

Finalment, el grup de dones casades a 30-34 anys aporta una infor
mado basada en mostres molt migrades i conserva un comportament 
diferent ais deis altres grups d'edats, car experimenta un lleuger aveng 
d'encara no 4 mesos al segle XVIII. De tota manera, només les mitjanes 
de Savellá desvien una tendencia que es sitúa entre els 15 i els 16 mesos, 
generalment. 

Tot plegat, el capteniment de la zona segarrenca al respecte de 
l'interval protogenésic s'assembla molt mes al conquenc que a l 'alto-
gaianenc: tots els intervals reculen al segle XVIII, a excepció del darrer. 

222 



Convé d'observar els resultats derivats de l'agrupació deis inter
vals, seguint el mateix sistema d'exposició emprat en el cas de l'Alt Gaiá: 

Intervals protogenésics agrupáis. Edat de la dona al matrimoni coneguda. 
Unions d'un minim de 5 anys de durada. 

Conjunt de la Plataforma Segarrenca (ss. XVII-XVIII) 

Pq. 

Con. 

Mtg. 

Pss. 

Svll. 

Seg. 

Tot. 

s. XVII 

(1) 

2 

1 

0 

3 

(2) 

39 

6 

19 

64 

(3) 

17 

2 

8 

27 

(4) 

7 

1 

7 

15 

(5) 

10 

0 

5 

15 

(6) 

30 

5 

8 

43 

Total 

105 

15 

47 

167 

s. XVIII 

(1) 

5 

4 

4 

1 

14 

(2) 

90 

53 

45 

11 

199 

(3) 

26 

21 

6 

5 

58 

(4) 

13 

2 

5 

1 

21 

(5) 

6 

3 

2 

-

11 

(6) 

15 

8 

6 

-

29 

Total 

155 

91 

68 

18 

332 

Els resultats no admeten desperdici i, un altre cop, el comporta-
ment de la Plataforma Segarrenca s'addiu amb el de la Conca. Obser
ve m-h o: 

(1) i (2) 

(3) a (5) 

(6) 

s. XVII 

% casos 

40,12 

34,13 

25,75 

s. XVIII 

% casos 

64,16 

27,11 

8,73 

On notem que el nombre d'infants engendráis com a molt tard 
després de mig any de vida conjugal passa del 40 al 64% entre els 
segles XVII i XVIII, mentre que el grup de nens batejats després de 3 
anys d 'unió matrimonial resta reduít a quasi una quarta part en idén-
tic lapse de temps. Recordem que a la Conca l'evolució era de 
40-40-20 a 70-23-7. Aquí és de 40-34-36 a 64-27-9: a l'igual que a la 
Conca estricta el grup central i sobretot el de "37 i mes" desplacen 
casos cap el de "O a 15". 

Comparativament, tan sois podem seguir la traga a 2 parróquies: 
Conesa i Passanant. La primera ofereix una relació entre els 3 intervals 
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de 39-32-29 al segle XVII i de 61-29-10 al segle XVIII. Passanant: 
40-43-17, al Sis-cents i 63-28-9. No només sorprén el sait endavant del 
grup (1) i (2) sino també la semblanza de la relació obtinguda per amb-
dues parróquies al segle XVIII. 

En definitiva, la zona segarrenca s'acosta molt mes al comporta-
ment conquenc que l'Alt Gaia, tant peí que fa a intervals protogenésics 
mitjans com ais resultáis de l'agrupació deis mateixos. No cal dir que les 
causes, si mes no peí que fa a la primera vessant, han de ser parelles a les 
exposades en tractar la Conca estricta. 

Els intervals intergenésics 

L'estudi deis intervals successius entre els diversos infantaments va 
adregat a comparar els intervals de distint ordre de la serie. De tota 
manera, hi ha munió de trampes que poden desvirtuar els resultats si no 
son considerades i advertides. 

Certament, d'entrada, el nombre de filis d'una familia és fruit de 
l'atzar: parelles amb idéntica capacitat reproductora i casades a la matei-
xa edat, no teñen el mateix nombre de filis quan arriben al final del 
període fértil de la dona. D'aquí en deriva que, a igual edat al matrimo-
ni, les unions que teñen mes filis han de dur-los al món en espais de 
temps mes breus. 

Podem exemplificar-ho, seguint Henry (180), amb el cas deis 
intervals 7-8 i 8-9. Els primers es troben en totes les famílies de 8 filis i 
mes, els segons en les parelles amb 9 o mes filis. Si l'interval mitjá és cal-
culat atenent a totes les famílies observades, disposem habitualment de 
menys mostres en el cas 8-9 que en el 7. Malgrat aixó, l'interval de la 
familia de 8 filis és mes llarg, segons hipótesi, que el de les nissagues 
amb mes de 8 filis. Resulta, tot plegat, que el 8-9 és mes curt que el 7, 
quan la realitat devia ser ben diferent. 

Caldria, dones, comparar els intervals intergenésics segons cada 
dimensió de familia acabada. Aquí també hi ha un parany: les observa-
cions -normalment poc nombroses- es dispersen i les fluctuacions alea-
tóries cobren gran relleu. 

Per tant, cal limitar l'estudi a les nissagues que teñen un nombre 
suficient d'infantaments. Hem escollit, seguint els criteris del demógraf 
francés Henry, totes aquelles que en teñen 6 o mes per passar a calcular 
els intervals mitjans en els quals el darrer part no intervé: els de rang 1-2 
a 4-5. Tot seguit, hem establert els intervals mitjans entre baptismes a 
partir de l'últim: últim, penúltim, antepenúltim... Així cada familia 
intervé per igual i s'eviten els riscos suara al-ludits. 
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Atenent a l'extraordinária lentitud del calcul deis intervals inter-
genésics quan no es disposa d'un programa informátic adequat, hem 
optat per avaluar-los per una sola parroquia de la Conca: Barbera. 
Aquest nucli forneix informació deis segles XVII i XVIII. En treballar la 
primera centuria ens hem decidit a incloure un nombre important de 
famílies de les quals ignorem l'edat de la dona en casar pero, que peí 
nombre de filis, semblen completes. Les dades del segle XVIII corres-
ponen només a nissagues completes. Controlem 106 famílies de la pri
mera centuria -48 de completes amb edat de la mare en casar conegu-
d a - i 125 de la segona. 

A mes, hem procurat d'equilibrar la pérdua d'informació de la res
ta de parróquies amb un treball exhaustiu sobre el fons de Barbera, jun-
tament amb referéncies a Rocafort. Com podren comprovar, ultra l'estu-
di clássic deis intervals intergenésics segons ordre d'infantaments i 
segons el destí del fill anterior, hem inclós una classificació de les diver
ses durades mensuals entre parts segons una divisió decennal. 

Un cop efectuats els calculs pertinents, l'evolució deis intervals 
intergenésics a la parroquia de Barbera de la Conca relativa a les unions 
matrimoniáis celebrades al llarg del segle XVII fon: 

Intervals intergenésics en mesos. Barbera de la Conca (1610-1700) 

1-2 

26.1 

2-3 

29.5 

3-4 

29.0 

4-5 

29.6 

Antepen. 

31.0 

Penúl. 

30.7 

Últim 

29.3 

A 

29.3 

B 

29.0 

A = mitjana deis set intervals. 
B = mitjana deis intervals amb exclusió deis dos íiltims. 

Totes les edats al matrimoni están barrejades i també hi figuren les 
nissagues on desconeixem l'edat de la mare en casar, fins acompletar 
una mostra que depassa el centenar de famílies. 

El moviment deis intervals intergenésics denota que, per terme 
mig, aquests es sitúen entre els dos anys i dos mesos i dos anys i set 
mesos. El primer interval es veu superat en mes de tres mesos peí segon, 
cau lleugerament al tercer i repeteix el valor del segon al quart. A l'ante-
penúltim torna a produir-se un augment, mentre que els dos darrers 
expressen una marxa enrera que torna a situar els valors a un nivell sem-
blant al segon. Notem com, a excepció de l'interval 1-2, la resta de xifres 
resten situades entre 29 i 31 mesos, palesant un gran equilibri. 

Aquest factor -l 'estagnament- és, segurament, el que estableix la 
principal diferencia entre el comportament de Barbera i la resta de 
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poblacions on disposem d'informació referent al segle XVll. En el cas 
de Tárrega, el resultat a la segona meitat de la centuria és: 23,9 - 26,8 
-27,4 - 28,8 - 29,9 - 31,3 - 38,3 (Planes, 865). Per tant, els períodes interge-
nésics osciMen entre 24 i 38 mesos o entre 24 i 31 si obviem el valor mes 
extrem i, a mes, és constatable un increment continuat de l'interval, 
fenomen no deduible a Barbera. 

Al marquesat de Guadalest, també a la segona meitat del segle 
XVll, hom detalla uns intervals intergenésics de 26,2 - 30,6 - 31,9 - 31 -
32,3 - 32,8 i 39,2 (Pía). Els dos primers períodes son molt semblants en 
valor ais de Barbera, encara que els posteriors son lleugerament supe-
riors. Parellament s'esdevé a la parroquia castellana de Los Molinos 
entre el 1638 i el 1664 -25.8 - 29,4 - 31,1 - 31,8- (Soler). 

Finalment, la navarresa Cirauqui, des del 1640 fins el 1699, ofereix 
unes dades sempre de mes volum que les que fins ara hem relacionat: 29 
- 33,1 - 32 5 - 32,7 - 33,2 - 34, i 38,9 (Floristán). 

Convé de concloure que la major part deis intervals intergenésics 
resten entre els 26 i els 32 mesos i que, en aixó, la Conca -Barbera- no 
és una excepció. D'altra banda, només el ritme de procreado de les 
parelles targarines de la segona meitat del segle XVll és mes rápid que el 
de Barbera. 

Resta, és ciar, de procurar donar explicacions a aquest interval 
mitjá-breu de la Conca. Hom pot apuntar tres factors: una alta freqüén-
cia de relacions sexuals matrimoniáis, una biología prou fecunda de les 
dones de Barbera o l'existéncia d'un alletament breu que predisposi a 
una nova concepció. Atenent a la impossibilitat de comprovar o refren
dar minímimament els dos primers punts -que, per tant, només apun-
tem de cara a definir un marc general de possibles causes- insistim en el 
tercer, Iligat amb el tema de la mortalitat infantil. La mort prematura del 
nadó pot teñir molt a veure amb l'existéncia d'uns intervals forga curts 
en alliberar a la mare de l'alletament i posar-la en condicions de conce-
bre novament. 

Normalment, en efectuar aquesta análisi demográfica, no s'acostu-
ma a distingir la durada deis intervals intergenésics segons l'edat de la 
dona al matrimoni en no disposar d'un nombre d'observacions sufi-
cient. Es evident, pero, la importancia de l'edat de la dona en contraure 
núpcies, tant en el cas de l'interval protogenésic i com en el deis interge
nésics. Per tant, tot i que nosaltres patim parcialment la dificultat suara 
referida, no ens hem estat de dur a terme aquest estudi. Per al cas del 
Barbera sis-centista aquests han estat els resultats: 
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Intervals intergenésics segons l'edat de la dona en casar. 
Barbera de la Conca (1610-1700) 

Edat 

15-19 

20-24 

25-29 

1-2 

26.0 

23.9 

28.0 

2-3 

30.5 

26.3 

35.0 

3-4 

30.2 

31.5 

30.0 

4-5 

30.4 

29.2 

33.7 

Antep. 

30.3 

29.2 

44.2 

Pen. 

37.1 

28.8 

29.5 

Últim 

30.5 

31.9 

22.0 

A 

30.7 

28.7 

31.8 

B 

29.5 

30.0 

34.1 

La mostra és de 48 famílies completes: 23 al primer grup d'edats al 
matrimoni, 18 al segon i 7 al tercer. El grup de dones casades entre 15 i 
19 anys marca un salt brusc endavant en el pas del primer al segon inter-
val -quatre mesos i mig de diferencia- i des d'aleshores fins el penúltim 
els valors romanen prácticament estables. De fet, només el penúltim 
trenca l'estagnació de l'interval al voltant deis 30-30.5 mesos. D'ací la 
mitjana general de 30,7 mesos. 

Les dones casades entre 20 i 24 anys, triguen un parell de mesos 
menys que les del grup 15-19 en teñir el segon fill. Factors d'índole fisio
lógica hi han de teñir a veure, car el grup 15-19 inclou algunes mares 
quasi adolescents, amb fecunditat distorsionada per aquest factor condi-
cionant. Després del primer interval i fins el 3-4 els valors no paren de 
créixer i a partir del 4-5 retrocedeixen. No és fins l'últim període que 
tornen a guanyar posicions. En mitjana, les mullers d'aquests grup 
espaien els naixements dos mesos menys que les anteriors. 

Comentar el grup 25-29 equival a fer-ho sobre un tamany de mos
tra esquifit. D'ací deu derivar la brusquedat de moviment deis diversos 
intervals, amb algún salt endavant o endarrera de mes de 5 mesos. Aixó 
condiciona la visió general, que ha de recaure sobre el comportament a 
l'efecte de les dones casades entre 15 i 24 anys. Convé significar que les 
diversitats son mes de matís que d'altra cosa. Com ja s'ha escrit, la mitja
na deis intervals és dos mesos superior en el primer grup que el segon. 
Llevat d'aixó, mostren un capteniment paraMel: notable increment en 
mesos entre el primer i el segon interval i equilibri fins arribar a l'ante-
penúltim. 

Convé notar que les dades obtingudes per Rocafort divergeixen 
fortament respecte Barbera. Sense entrar en detalls, la mitjana deis set 
intervals intergenésics de les dones casades entre 15 i 19 anys és 32,8 
-superior en 2 mesos a la de Barbera- i la de 20-24 és 32,5 - 4 mesos mes 
alta que la barberenca- (Cual: 1988, 154-156). Altre cop topem amb la 
constant del localisme, fenomen general en la demografía d'Antic 
Régim. 
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Tot plegat, a Barbera arribem a uns resultats fins a cert punt dis-
cordants amb els de Tárrega, on les noies casades molt joves -amb 
menys de 17 anys- tenien un intervals bastant llargs i monocordes; les 
esposades entre 17 i 23 els tenien irregulars i dilatats en el darrer fill i les 
maridades amb mes de 24 anys els tenien curts, adhuc en els darrers filis 
(Planes, 869-870). 

En el període anterior a 1750, la mitjana ponderada deis intervals 
intergenésics era, en un conjunt de 20 parróquies franceses, de 22,9 i 
26,2 mesos entre 1-2 i 2-3 i de 30,3 entre l'antepenúltim i el penúltim i 
de 35,4 mesos entre el penúltim i l'últim. Atenent a una base estadística 
molt menor, de 4 reconstruccions, resultaven de 28,4 i 31,3 mesos entre 
1-2 i 2-3 i de 43,6 mesos entre el penúltim i el darrer, a Anglaterra 
(Flinn, 54). 

Els intervals intergenésics observáis en la descendencia de les 
parelles de Barbera al segle XVIII informa d'algun canvi respecte al 
segle XVII. Els resultats son aquests: 

Intervals intergenésics en mesos. Barbera de la Conca (1701-1800) 

1-2 

25.2 

2-3 

28.2 

3-4 

30.0 

4-5 

31.6 

Antep. 

32.7 

Pen. 

32.6 

Últim 

33.2 

A 

30.5 

B 

29.5 

Les xifres que permet d'establir l'observació sobre 125 famílies 
completes ofereixen una imatge nítida del moviment deis intervals 
intergenésics. A diferencia del segle XVII, no té lloc l'estabilitat de valors 
que arrencava del 2-3 i arribava fins l'últim amb escasses excepcions. Al 
segle XVIII, l'interval intergenésic creix d'una forma quasi constant i 
només s'estagna entre l'antepenúltim i el penúltim interval. Es tracta 
d'un moviment mes natural, puix que la fecunditat femenina s'esgota de 
manera progressiva amb el pas deis anys per bé que no pas de manera 
decisiva. Així la dona porta al fill al món cada cop amb una mica mes de 
retard. 

A aquesta diferencia de "ritme" respecte al segle XVII, és lícit 
d'afegir-n'hi una altra de magnitud de valors. El primer interval és infe
rior en un mes al del segle XVII, igual que el segon. A partir d'aleshores 
i altrament, els períodes entre infantaments set-centistes depassen en 
1-2 mesos els sis-centistes. Aixó fa que la mitjana general (A), sigui supe
rior en 1.2 mesos. 
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En resum, les dones del segle XVIII, a Barbera, observen vni major 
graonament temporal que al segle XVII en infantar i, per terme mig, 
l'interval s'allarga, encara que molt Ueugerament. 

Sigui com sigui, Barbera disposa d'uns intervals entre naixements 
superiors en durada ais de Tárrega. Allí son de 25,5 - 26,3 -27,6 - 27,5 - 30 
- 30,6 i 36,5, amb una mitjana de 29,1 al llarg de la primera meitat del 
segle XVIII (Planes, 865). En canvi, a Vilanova i la Geltrú, durant el Set-
cents, els períodes intergenésics son mes llargs que els de Barbera: 28,2 -
30,3 - 32,1 - 34,6 - 33,9 - 34,8 i 30,4, amb 32,8 de mitjana general (Mar
tínez, 118). En definitiva, la mitjana de Barbera dista 1.4 punts -mesos-
de la de Tárrega i 2.3 punts de la de Vilanova. Com és habitual i, fins a 
cert punt, natural, el capteniment demográfic s'acosta mes ais parame-
tres de món interior que ais de món costaner. 

Tot i que tenim a l'abast munió de resultats del segle XVIII, no és 
la nostra intenció de farcir de xifres aquest punt de l'estudi. Per tant, 
aportarem els resultats obtinguts en ima parroquia representativa de 
cadascuna de les diverses zones de la Península. 

A Morvedre, del 1720 al 1760, sabem que els intervals eren 26, 28 i 
29 en referencia ais tres primers intervals (Iborra). Son dades parcials, 
molt semblants a les de Barbera. Els períodes detalláis a Los Molinos res
ten Ueugerament per damunt o per sota deis conquencs, palesant una 
igualtat remarcable: 26,3 - 28,1 - 28,8 i 31,5, en els quatre primers inter
vals del 1710 al 1729 (Soler). 

No s'esdevé igual a Cáceres, on tots els valors son notablement 
inferiors: 24,6 - 24,4 - 28,2 - 29,5, en els quatre primers períodes 
(Rodríguez Cancho). En l'altre cantó de l'espectre es sitúen la gallega 
Xallas -26,4 el primer i la resta, fins el penúltim, tots per damunt o a frec 
deis 31 mesos— (Barreiro) i la navarresa Cirauqui, que repeteix la tónica 
de Xallas a l'alga -28,6 a l'l - 2 i 33,2 al 4 - 5 - (Floristán). 

Les parróquies que hem triat de l'ampli repertori francés denoten 
uns intervals intergenésics baixos: 20, 22 i 26 mesos en els grups 1 - 2 a 3 - 4 
a Argenteuil del 1740 al 1790 (Guiachetti-Tyvaert); 18,5 - 20,8 - 21,7 - 24,6 -
23.7 - 28,5 i 35,4 a Meulan en idéntic període de temps (Lachiver) i un xic 
mes alts a Crulai, 24,1 - 26,9 - 27,7 - 31,3 - 32 - 31,9 i 39,7 (Gautier-Henry). 
Finalment, la parroquia anglesa de Colyton, aporta uns osciMants 25,1 -
29.8 i 32,9 ais tres primers grups (Wrigley). 

En el mig segle 1740-1790, les mitjanes ponderades que il-lustra 
Flinn son de 22,5 i 24,5 mesos entre els intervals 1-2 i 2-3 i 29,8 i 37,6 
mesos pels grups antepenúltim-penúltim i el següent, segons les dades 
que cedeixen 23 reconstruccions familiars franceses (Flinn, 128). 
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Els resultáis pertocants ais intervals intergenésics del Barbera del 
segle XVIII son mitjans en l'espectre demográfic cátala, essent mes acos-
tats al cas de Tarrega que al de Vilanova, en terme mig. Convé de saber 
si serven alguna diferencia atenent ais diversos grups d'edat al matrimo-
ni. Així: 

Intervak intergenésics segons l'edat de la dona en casar. 
Barbera de la Conca (1701-1800) 

Edat 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

1-2 

27.3 

24.2 

24.3 

21.3 

2-3 

30.3 

27.0 

27.8 

21.3 

3-4 

32.8 

29.2 

29.0 

23.7 

4-5 

33.3 

30.8 

31.1 

29.0 

Antep. 

35.9 

32.0 

30.2 

28.3 

Pen. 

30.4 

33.6 

30.7 

-

Últim 

31.8 

32.3 

37.8 

-

A 

31.7 

29.9 

30.1 

-

B 

31.9 

28.6 

28.5 

24.7 

De les 125 famílies completes amb 6 filis o mes que forneixen els 
resultats de la taula, 36 corresponen al primer grup d'edats, 54 al segon, 
32 al tercer i només 3 al quart. 

Les dones casades entre 15 i 19 anys d'edat ostenten quasi sempre 
-cas del penúltim i el darrer per íode- els intervals intergenésics mes 
llargs. A mes, fins l'antepenúltim aquest creix constantment passant deis 
27 ais gairebé 36 mesos -9 mesos de diferencia- Només entre els 3-4 i el 
4-5 el benefici és minso. Cal observar com quasi un parell de mesos sepa
ra la mitjana general d'aquest grup deis altres i com la diferencia s'ac-
centua en el cas de la mitjana deis cinc primers intervals (B). 

Les núvies esposades entre 20 i 24 anys presenten un moviment 
entre parts de tendencia semblant al grup anterior. Certament, esperen 
3 mesos menys en el primer interval, pero fins l'últim, els períodes inter
genésics no paren de créixer: 2.8 mesos de máxim entre 1-2 i 2-3 i 1.2 
mesos de mínim entre 4-5 i antepenúltim. Tot plegat, la diferencia entre 
máxim i mínim és de mes de 8 punts. La tardanza és idéntica en valors al 
grup anterior, pero la mitjana d'espera entre parts s'ha vist retallada en 
quasi 2 mesos, en termes generáis. 

Fins al període 4-5 la igualtat deis valors intergenésics entre el 
grup de dones casades entre 25-29 anys i el de 20-24 resta fora de dubte. 
Diversament, l'interval ante i penúltím és mes baix i l'últim forga mes alt 
fet que determina unes mitjanes, tant general com deis 5 primers inter
vals, molt acostades a la del grup 20-24. Hi ha, dones, un capteniment 
igualitari, circumstáncia que tal volta pot trobar explicado en que mol-
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tes de les observacions d'aquest grup corresponen a mullers casades mes 
a prop, en edat, del grup 20-24 que no pas del 30-34. Aixó homogenitza 
els resultats. 

Com és obvi, les informacions que subministren només 3 famílies 
del grup 30-34 anys han de ser preses amb moltes prevencions. De tota 
manera, no les hem inclós a tall simplement d'anécdota sino perqué 
indiquen una tendencia molt diferent a la deis altres grups. En analitzar 
la fecunditat afirmávem que les dones casades a aquesta edat es velen 
obligades a for?ar-la si volien teñir descendencia. Per tal que una dona 
casada ais 30 anys o mes infanti sis filis i pugui figurar a la taula, els ha de 
teñir a un ritme rápid. En cas contrari topará amb la barrera menopáu-
sica. Els tres primers intervals recoUits a la taula així ho palesen, com la 
mitjana: cada fill és infantat amb un espai de 2 anys, lluny deis 2 i mig de 
la resta de grups. 

Les dades de Rocafort mostren, un altre cop, diferencies de matís 
respecte les de Barbera. De tota manera, ara hi ha mes similitud que al 
segle XVII: al grup 15-19 només hi ha 0.7 mesos de separació i al 20-24, 
0.8 mesos (Gual: 1988, 156-159). Segurament que el fenomen podría 
trobar repetició en molts indrets de la Conca. 

Tanquem aquest punt fent remarca que l'estudi de l'evolució deis 
intervals intergenésics segons l'edat de la dona al matrimoni és necessa-
ri perqué informa de certs canvis quantitatius notables. L'escur^ament 
de l'interval general i mitjá conforme avanza l'edat d'accés al casori 
n'és, sens dubte, el mes important. Els motius son de lógica demográfi
ca i fisiológica pero cal, abans que res, demostrar l'existéncia d'aquest 
factor. Creiem haver-ho aconseguit seguint l'exemple de Barbera al 
segle XVIII. 

D'altre cantó, i aixó és important, la regularitat deis intervals inter
genésics tant al segle XVII com al segle XVIII, palesa la inexistencia de 
formes contraceptives o de control de naixements. El salt observable en 
alguns intervals pot ser degut mes a l'esgotament fisiológic de les mares 
que no pas a la presencia de practiques limitadores de la procreado. 
Insistirem en aquest tema des d 'una altra óptica. A mes, com que els 
resultats d 'una i altra centuria no divergeixen numéricament de manera 
ferma -30,7 i 31,7 de mitjana general al grup 15-19, 28,7 i 29,9 al grup 
20-24-, no son d'advertir canvis importants amb el pas del temps en la 
dinámica reproductora de les nissagues. Aquest aspecte també ha estat 
comprovat en altres localitats, com ara Tárrega (Planes, 865). 

S'imposa d'obrir altres vies de reflexió de cara a concretar i apro-
fundir el tema que tractem. En primer lloc, assajarem de concretar si hi 
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ha diferencies entre una i altra centuria quant a la classificació deis 
intervals intergenésics segons una distribució per espais de 10 mesos i la 
constancia d'intervals aberrants seguint-ne l'evolució entre els grups 1-2 
a 5-6, aquells on el nombre d'observacions equival al total. 

Els grups escollits son els tipies -1 -10, 11 - 20, 21 - 30...- i els resul-
tats serán exposats obeint a la classificació per períodes intergenésics. 
Així: 

Agrupado deis intervals intergenésics. Barbera de la Conca (1601-1700) 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

91-100 

Total 

1-2 

2 

33 

43 

18 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

2-3 

0 

24 

38 

29 

10 

3 

1 

1 

0 

0 

3-4 

1 

23 

38 

30 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

4-5 

0 

17 

43 

30 

12 

2 

1 

1 

0 

0 

5-6 

0 

22 

30 

34 

11 

5 

0 

0 

1 

1 

Total 

3 

119 

192 

141 

49 

15 

4 

3 

1 

1 

528 

% total 

22.5 

36.3 

26.7 

9.3 

El total intuible de 530 intervals -106 famílies per 5 grups obser-
vats- resta reduit a 528 en mancar dues entrades del grup 5-6, car les 
dones no van teñir descendencia situable en aquell període en infantar 
alguna bessonada. 

Cal observar que el grup 21-30 mesos és sempre dominant, excep-
ció de l'interval 5-6 quan és superat peí grup 31-40. Aleshores els parts 
espaiats esdevenien gairebé una necessitat. D'altra banda, el total de 
naixements celebrats entre 11 i 20 mesos després de l'anterior depassa a 
l'espai 31-40 mesos en el grup 1-2. 

Finalment, convé constatar l'escassa presencia d'intervals aber
rants. L'estudi ha estat efectuat sobre famílies sedentáries que no sem
blen afectades per cap tipus d'emigració, per ocasional que sigui. Mal-
grat tot, en 5 ocasions, 6 anys separaren un naixement d'un altre. 
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Com era presumible atenent ais resultáis mitjans obtinguts en 
l'apartat anterior, el grup majoritari correspon a l'agrupació 21-30 
mesos, la qual abasta mes d'una tercera part deis intervals consideráis. 
Un 85,5% deis nens era dut al món entre 11 i 40 mesos -encara no un 
any i poc mes de 3 - que el germá anterior. El percentatge assoleix carác
ter quasi total incloent-hi els nascuts entre 41 i 50 mesos després de l'in-
fantament anterior -94%- . 

Els resultáis relatius al segle XVIII, informen d'algun canvi que 
mereix significació. Son aquests: 

Agrupado deis intervals intergenésics. Barbera de la Conca (1701-1800) 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

Total 

1-2 

2 

35 

57 

26 

2 

2 

0 

0 

2-3 

0 

22 

62 

33 

4 

2 

0 

1 

3-4 

1 

16 

48 

43 

12 

4 

0 

0 

4-5 

0 

10 

55 

43 

11 

3 

2 

0 

5-6 

0 

9 

50 

43 

11 

5 

5 

0 

Total 

3 

92 

272 

188 

40 

16 

7 

1 

619 

% total 

14.9 

43.9 

30.4 

6.5 

Ha calgul deixar fora d'avaluació una de les nissagues que havíem 
considerat en efectuar l'estudi deis intervals intergenésics segons I'edat 
de la dona en casar i, d'altra banda, hem perdut un cas mes d'observació 
a causa del mateix motiu que hem apuntat en tractar el segle XVII. 

Les dades del Sel-cents denoten el domini absolul deis intervals 
agrupáis enlorn 21-30. Controlen tots els períodes intergenésics - a dife
rencia del segle XVII- i abasten quasi el 44% deis casos, 9 punís mes que 
al Sis-cents. 

Segueix en ordre d'importáncia quanlitativa el grup 31-40, proper 
al 21-30 en els intervals 3-4 i 5-6. Compren un percentatge de casos lleu-
geramenl superior al del segle XVII -30,5 contra 26,5% en nombres 
aproximáis-. 

Peí que fa al grup d'11-20, és percepdble la seva progressiva dismi-
nució conforme avanga l'interval intergenésic. Es un fenomen de pura 
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lógica, puix que les dones cada vegada es van trobant amb una major 
necessitat fisiológica d'espaiar el naixement deis filis a causa que la seva 
fecunditat román mes atenuada amb el decurs deis anys. A mes, el grup 
perd relleu percentual respecte al segle XVII. 

Encara cal indicar que el conjunt deis grups 11-40 abasta 9 de cada 
10 casos, superant els resultáis del segle XVII en 5 punts percentuals. Els 
intervals aberrants, altrament, segueixen controlant un percentage de 
casos parell al del segle XVII: 5%. 

Tot plegat, al segle XVII hi ha una situació de major equilibri entre 
el grup 11-20 i 31-40 que al XVIII i també l'interval 21-30, predominant, 
es beneficia de la pérdua de valor del primer grup esmentat. En suma, el 
quadre del segle XVIII insinúa una tendencia a l'allargament del perío-
de intergenésic mitjá que l'altre apartat del nostre estudi ha confirmat. 

Dit sigui de passada, només tenim a l'abast dades comparatives de 
la Vilanova set-centista, on, recordem-ho, la mitjana general era un 
parell de mesos mes alta que a Barbera. La distribució seguint els criteris 
que hem usat també palesa aquesta circumstáncia: 19% d'intervals entre 
naixements entre I I i 20 mesos, 49% entre 21 i 30, 21% entre 31 i 40, 
10% entre 31 i 40 (Martínez, 117). A Vilanova, dones, major presencia 
del grup 11-20 mesos i 21-30 mesos, equilibrada en funció del menor 
percentatge assolit peí 30-40 i resultat global molt acostat al de Barbera. 

Flinn procedeix a agrupar la munió de dades consultables relatives 
ais intervals intergenésics en els grups 0-18, 19-30, 31-48 i mes de 48 
mesos. Tot i que mai treballa sobre mes de 3 reconstruccions de famílies, 
obté peí període anterior a 1750, els percentatges corresponents de 
16,0;41,3;33,9i8,7peraAlemanya; 13,8; 57,7; 17,1 i 11,4 per a Franca i 
6,3; 44,1; 29,6 i 20,0 per a Suissa. Per a l'etapa 1740-1790, els tants per 
cents son, respectivament, 15,1; 41,1; 33,3 i 10,5 -11,1; 42,9; 27,7 i 18,3 -
5,2; 30,4; 26,3 i 38,2 (Flinn, 130). 

Segons Fautor, queda ciar que tant a Franca com a Suissa existeix 
una clara tendencia a l'increment de l'interval entre infantaments. Aquí 
hom hi ha volgut veure un control creixent de la fecunditat, que Lachi-
ver ha maximalitzat. De fet, a Barbera, al segle XVII els intervals entre 
21-40 mesos abasten el 63% deis casos i al segle XVIII el 74%. Amb tot, 
l'interval 41-50 obté 3 punts mes al segle XVII que al segle XVIII. 

Un altre aspecte fonamental que resta per analitzar és el referit a 
les dissimilituds temporals que s'estableixen entre l'interval normal i 
l'interval postdecés. Convenim que el període temporal que s'escola 
entre dos naixements és la suma de diversos factors: el temps de represa 
de l'ovulació o de les relacions sexuals -el mes llarg deis dos-, el termini 
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de la concepció des de l'acabament del temps precedent i la durada de 
l'embarás. Com que estudiem els naixements i no pas els embarassos, 
treballem el segon punt, depenent de la fecunditat i de la freqüéncia de 
l'avortament espontani. 

Així, un primer factor que pot reduir l'interval entre els parts és el 
tabú, existent a les societats pre-industrials, de mantenir relacions 
sexuals durant l'etapa d'alletament de l'infant -peí que sembla for^a 
llarga-. Ultra aixó, l'alletament inhibeix l'ovulació en un 70% deis casos. 
En les dues circumstáncies, dones, l'aturada de la lactancia redueix l'in
terval i igual ha de passar quan el nen mor de forma primerenca. No 
está de mes recordar que, tanmateix, queda per aclarir quina era la 
durada del període d'alletament. Podem aportar la noticia relativa a 
Anglaterra, on sembla que va passar de 2 anys a inicis del segle XVII a 9 
meses a fináis del XVIII (Flinn, 53). 

Aquest és el punt que ara interessa. La influencia de la mortalitat 
infantil en els intervals protogenésics s'estudia, tradicionalment, esta-
blint la comparado entre el període normal i el postdecés. Cal bandejar 
el darrer interval, normalment mes llarg que la resta, per evitar que les 
causes provocadores de l'allargament enfosqueixin la comparanza. Com 
és obvi, hom anuí-la les nissagues que no presenten els dos tipus d'inter-
val, un cop exclos el darrer. Després avaluem les mitjanes postdecés i les 
mitjanes normáis i en tornem a extreure la mitjana. 

En el cas de Barbera aquest sistema de cálcul només l'hem assajat 
parcialment i atenent a una selecció que hem fet de les famílies. Peí que 
fa al segle XVII, extractem els exemples següents: 

Dones casades a 15-19 anys: 

Mitjana: 19 
41,5 
25 
32,5 
21,5 
58,6 

Mitjana deis intervals postdecés: 21,5 
Mitjana deis intervals normáis : 44,2 

Dones casades a 20-24 anys: 
Interval postdecés: 14-24 Mitjana: 19 
Interval normal: 29-25-31-30-24 27,8 
I.p. 21-21 21 

Interval postdecés: 
Interval normal: 
I.p. 
I.n. 
I.p. 
I.n. 

11-27 
36-57-52-41 
29-21 
18-37-35-40 
22-19 
48-69-59 
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I.n. 39-27-17-18-31 25,6 
I.p. 15 15 
I.n. 21-36-28-35 30 

Mitjana deis intervals postdecés: 18,3 
Mitjana deis intervals normáis: 27.8 

Dones casades a 25-29 anys: 
Interval postdecés: 11 
Interval normal: 34-17-25 

Mitjana deis intervals postdecés: 11 
Mitjana deis intervals normáis: 25,3 

Es tracta, certament, d'una mostra de només 7 famílies pero consi-
derem que aporta la claror suficient: I'interval postdecés mitjá és de 16,9 
mesos, el normal de 32,4 mesos. L'esvoranc obert entre ambdues xifres 
és ampli, pero mes que establir-lo amb precisió el que interessa és rete
ñir la importancia que la mort del nadó abans de l'any d'existéncia tenia 
a l 'hora de determinar l'evolució deis diversos intervals intergenésics. 

Com és de suposar aquesta circumstáncia també tenia lloc a Roca-
fort. Per al segle XVII oferiem a la tesi de Uicenciatura els resultats que 
es desprenien de l'entrada en avaluado de 8 nissagues. En les 5 corres-
ponents al grup de dones casades entre 20 i 24 anys la mitjana de I'inter
val postdecés era 21,8 i del normal, 31,9. En les 3 restants, 25 i 32,6, res-
pectivament (Gual: 1988, 137) 

Convé de saber si es produiren canvis al llarg del segle XVIII. Hem 
triat 6 nissagues, 2 de cada grup d'edats al matrimoni, a fi i efecte d'ob-
tenir una primera visió del tema. Amb aquests resultats per Barbera: 

Dones casades a 15-19 anys: 

Interval postdecés: 11-19-23 Mitjana: 17,7 
Interval normal: 27-27-30-26-23 27,4 

I.p.: 19 19 
I.n.: 21-23-35-18-28-18-25-24-18-27-33 26,2 

Mitjana interval postdecés: 18,4 
Mitjana interval normal: 27,8 

Dones casades a 20-24 anys: 

Interval postdecés: 11-16-19-16 Mitjana: 15,5 
Interval normal: 38-13-32-33 29,0 
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I.p.: 21-24 22,5 
I.n.: 51-27-32-37 36,8 

Mitjana interval postdecés: 19 
Mitjana interval normal: 33,6 

Dones casades a 25-29 anys: 

Interval postdecés: 18-14 Mitjana: 16 
Interval normal: 27-33-29 29,7 

I.p.: 10-9 9,5 
I.n.: 21-28-29-35 28,3 

Mitjana interval postdecés: 12,8 
Mitjana interval normal: 29,0 

Observem com al segle XVIII el condicionant continua existint: la 
mort prematura del nadó deslliura una concepció molt mes rápida que 
lesaltres, escurgantde manera significativa-16,7 mesosi 30,1 de mitjana 
general de les 6 famílies- el temps entre un i altre infantament. 

No está de mes efectuar unes comparacions amb els resultáis, allí 
exhaustius, de Rocafort. Diferenciávem entre 4 grups d'edat al matrimo-
ni -els mateixos que a Barbera i les dones casades amb menys de 15 
anys-. Aqüestes eren les xifres, indicant en primer lloc l'interval normal 
mitjá i en segon el postdecés i guardant l'ordre des del grup de menys 
de 15 anys a 25-29: 28,4-13,3; 29,6-22,2; 29,9-15,9 i 24,6-21,5 (Gual: 1988, 
135-136). 

Com és d'observar, la diferencia entre intervals apareix mes retal
lada a causa de l'observació d 'un major nombre de famílies: 21 a Roca
fort contra la mitja dotzena de Barbera. De tota manera, ara només ens 
té interés un primer apunt sobre la qüestió que tot seguit passarem a 
desenvolupar amb mes detall. 

Per un altre cantó, hem assajat un estudi del tema en vertical, a 
l'interior de cada interval -1-2, 2-3, 3-4, 4-5 i 5-6- de cara a comprovar les 
diferencies en durada mensual d'un i altre tipus de períodes. El sistema 
avaluador consisteix en fer la mitjana deis intervals postóbit de cadascun 
deis grups i efectuar la mateixa operació amb els intervals normáis. 
D'aquesta manera aconseguim una visió exhaustiva del funcionament 
deis mecanismes d'evolució temporal deis intervals atenent al fet de la 
desaparició o no del nadó abans de l'any de vida. 
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Per al segle XVII els resultáis han estat: 

Mitjana de Vinterval postdecés i normal dins cada grup. 
Barbera de la Conca (1610-1700) 

Grup 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

Postdecés 

19,7 
16,7 
15,6 
17,6 
21,3 

Normal 

26,7 
30,7 
30,1 
30,9 
32,1 

Diferencia 

7,0 
14,0 
14,5 
13,3 
10,8 

Podem observar com l'interval postdecés osciMa, sempre amb una 
durada menor respecte l'habitual,entre mes de mig any i pee mes d'un, 
segons els diversos grups. En el grup 1-2 és on mostra la diferencia mes 
minsa mentre que del grup 2-3 al 4-5 resta for?a estable i decau poste-
riorment. Cal teñir en compte que el primer grup sempre ateny els 
valors mes baixos, fins i tot quan el cálcul és dut a terme considerant 
ambdós üpus d'intervals. 

Peí que fa al treball exhaustiu al voltant deis diversos grups durant 
el segle XVIII: 

Mitjana de l'interval normal i postdecés dins de cada grup. 
Barbera de la Conca (1701-1800) 

Grup 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

Postdecés 

16,8 
18,7 
17,3 
21,2 
20,0 

Normal 

26,6 
29,5 
31,5 
32,6 
34,0 

Diferencia 

9,8 
10,8 
14,2 
11,4 
14,0 

Les diversitats respecte a les xifres relatives al segle XVII son irre-
llevants. Al segle XVIII el rang 1-2 segueix ostentant la diferencia mes 
escassa entre interval normal i postdecés. Després aquesta s'amplia, 
situant-se a l 'entorn deis 14 mesos. 

Finalment, una darrera dada acaba d'il-lustrar al voltant de les 
escasses variacions que es produeixen entre una i altra centuria i la for
ma com la mort del nadó abans de l'any de vida determina un infanta-
ment rápid: tant en una época com en una altra, la dissemblan?a mitja
na entre l'interval normal i el postdecés és d'exactament un any. 
Concloem, dones, que la mort del nadó en període d'alletament deter-
minava una concepció un any mes rápida del que hauria estat normal. 
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cosa que equival a afirmar, tenint en compte el graonament deis diver
sos intervals, que reduía el temps a la meitat. 

Aquesta circumstáncia era general fins a esdevenir, peí que sembla, 
una constant de l'Antic Régim demográfic. Podem recorrer al cas de 
Vilanova i la Geltrú, on, a la primera meitat del segle XVIII, els intervals 
intergenésics inferiors a 15 mesos son 11, en nombres absoluts, en els 
períodes normáis i 106 quan períoca a intervals postdecés. A la segona 
meitat de la centuria, les xifres atenyen els valors 14 i 126, respectiva-
ment. Hom pol concloure la decisiva influencia de la mort infantil en la 
disminució deis intervals intergenésics (Martínez, 120). Un altre autor, 
conclou que a desgrat de les múltiples variacions en els resultáis, els cál-
culs efectuáis per diverses parróquies europees posen de relleu una con
siderable redúcelo deis intervals postdecés respecte els normáis, d'enlre 
4 i 8 mesos (Flinn, 52). 

La inexistencia de practiques contraceptives, atesa la manca de 
salís bruscos entre intervals i d'espaiaments fora mesura -malgral la ten
dencia a l'increment deis intervals durant el segle XVIII-, restabliment 
d'un interval normal majoriláriament situat entre els 21 i els 30 mesos 
-vora la meitat deis casos al segle XVIII- i, finalment, la importancia de 
l'interval postdecés com a factor d'escurgamenl de l'interval interge-
nésic son aspecles a destacar a l'hora de tancar aquest capítol. 

LA DIMENSIO DE LA FAMILL\. 

El nombre de filis per familia 

El nombre de filis per familia está determinal per multitud de fac-
tors: la durada de la unió matrimonial, reslerililal i l 'edal en casar de la 
dona, les variables socials... 

Els estudis de demografia histórica efectuats a Catalunya per mitjá 
del sistema de reconstrucció de famílies -sobre Tárrega i Vilanova- dife
rencien entre famílies completes i famílies incompletes. En canvi, nosal-
tres hem efectuat els cálculs a partir només de les famílies completes, és 
a dir, aquelles on la mare ha arribat ais 45 anys d'edat encara casada 
(Henry, 161). Les comparacions entre els resultats d 'un i altre segle 
serán efectuades atenent a aquest tipus de nissagues, puix que pretenem 
adonar-nos de possibles canvis de tendencia. També entraran en avalua
d o els baptismes recuperáis. 

Oferim els resultats del segle XVII: 
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Mitjana de filis per familia. Conjunt de la Conca estricta (s. XVII). 
Famflies completes amb baptismes recuperáis inclosos. 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Montbrió M. 

Pira 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Rb. 

Vimbodí 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

< 

7,73 

8,22 

7,50 

7,88 

7,64 

7,86 

7,84 

7,66 

19 

(30) 

(9) 

(2) 

(9) 

(11) 

(7) 

(44) 

(12) 

7,78 (124) 

20-24 

6,78 (32) 

6,70 (20) 

6,25 (8) 

6,16 (6) 

6,00 (11) 

6,00 (5) 

6,54 (24) 

7,00 (13) 

6,43 (119) 

25-29 

4,73 

6,00 

5,00 

4,80 

8,33 

6,00 

5,89 

4,00 

5,59 

(15) 

(3) 

(1) 

(5) 

(3) 

(1) 

(9) 

(4) 

(41) 

30-34 

4,50 

8,00 

(2) 

(1) 

-

6,00 (2) 

-

5,00 

3,00 

4,00 

5,08 

(1) 

(1) 

(1) 

(8) 

>35 

2,50 (2) 

-

-

-

-

-

2,00 (1) 

5,00 (1) 

3,17 (4) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Analitzem la descendencia mitjana d'un total de 296 famflies: el 
42% corresponen al primer grup d'edats al matrimoni, el 40% al segon 
grup i el 14% al tercer. 

El nombre de filis per familia completa cau progressivament con
forme avanga el grup d'edats al matrimoni considerades. Així, mentre les 
dones casadesamb menys de 19 anys d'edat tenien una descendencia 
mitjana de gairebé 8 filis, les esposades entre 20 i 24 anys es situaven 
entre els 6 i els 7 filis i les maridades entre els 25 i 29 anys entre els 5 i els 
6. Els grups d'edat que van deis 30 anys en casar en endavant reque-
reixen un comentan mes caute, atenent a la migradesa de la mostra, 
pero la tendencia de la descendencia també és clarament a la baixa. 
Destaca, també, l 'homogeneitat deis resultáis en els dos primers grups 
d'edat, aquells on el nombre d'observacions és mes alt. Així, en el grup 
de "-19 anys" totes les mitjanes, excepte la de Forés, son entre els 7,50 
filis per familia de Montbrió - amb només 2 observacions- i els 7,84 de 
Vilaverd/La Riba. En el grup de "20-24 anys" tots els casos son entre 6 i 
7, i atribuim els mínims a Validara i Vilanova de Prades i el máxim a 
Vimbodí. 

Peí que fa al segle XVII no disposem de gaire bibliografia compa
rativa. En l'etapa 1652-1699, Planes treballa sobre una mostra de 140 
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casos, 50 deis quals corresponen a edats al matrimoni de la dona igno
radas. Els targarins duien al món una mitjana de 6,4 filis per familia a 
la segona meitat del segle XVII, considerant el global deis grtips. A la 
Conca, la mitjana deis 3 primers grups d'edat al matrimoni és 6,6, deis 
quatre primers 6,2 i la global 5,61. Un altre cop els resultats tornen a 
sar molt semblants, encara que per grups d'edat en casar son supariors 
els de Tárrega: 7,9 ais 15-19 anys, 7,2 ais 20-24 i 6,7 ais 25-29 (Planes, 
916). A la capital de l'Urgell, la mitjana global absoluta era da 4,5 
infants per familia, tant completa com incompleta (Planes, 917). A 
Abrera, el nombre mitjá de filis per familia completa era de 7,4 (Gar
cía, 108). 

La resta de resultats que poden servir de comparació provenen 
deis treballs demográfics realitzats al País Valencia: 4,55 filis per 
familia tancada a Vilallonga a la segona meitat del segle XVII per 105 
casos avaluats -67 deis quals amb edat al matrimoni de la dona desco-
neguda- amb tots els grups considerats excepte el de 35 i mes (Fer-
rer, 376). A la Conca, la mitjana és de 6,22 filis, recordem, molt supe
rior a la de Vilallonga i prenent en avaluació els mateixos grups 
d'edat al matrimoni. 

En les altres localitats que normalment fem servir a tall de compa
ració, no abastem les mitjanes derivadas del cálctil per familias comple
tes, puix que els resultats son la mitjana entre nissagties completes i 
incompletas. A Bellreguard, Fautor fa la mitjana de filis per familia 
posant en relació els naixaments i els matrimonis i portant a terme una 
divisió entre els primers i els sagons. Un métode groller que "barreja" 
famílies completes i incompletes i que aporta una mitjana de 5,3 filis per 
nissaga entre el 1652 i el 1699 (Casanova, 256). 

Hem localitzat només un parell d'astudis francesos relatius a la dis
setena centuria. A Corbeil -Bassin Parisién- les famílies completes gau-
dien d'una descendencia mitjana de 8,4 filis entre el 1593 i el 1670 
(Moncourier). A Pont de Vaux -frontera savoiana—, hom detalla el nom
bre mitjá de filis sagons el grups d'edats a la boda i per famílies comple
tes entre fináis segle XVI i primera meitat del XVII: 11,71 per les dones 
casades amb 15-19 anys d'edat, 9,25 par les esposadas entre 20 i 24 anys, 
7,64 per les maridades entre 25 i 29, 4,00 per les casades entra 30 i 34 i 
2,66 per les casades amb 35 anys o mes (Turrel). El resultat del primer 
grup d'edat és impressionant. 

Tot plegat, la descendencia mitjana obtinguda per les parelles da 
la Conca al segle XVII és ben semblant a la de Tárrega, inferior a la 
d'Abrera i superior a la de Vilallonga, mantre que les mitjanes aportadas 
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per Corbeil i Pont de Vaux son sempre netament superiors a les con-
quenques. 

Per al segle XVIII, les mitjanes son aqüestes: 

Mitjana de filis per familia. Conjunt de ia Conca estricta (s. XVIII). 
Famílies completes amb baptismes recuperáis inclosos. 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Montbrió M. 

Pira 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Rb. 

Vimbodí 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

< 

8,20 

19 

(44) 

8,93 (125) 

-

8,40 

9,26 

7,50 

8,54 

6,43 

9,13 

7,94 

8,95 

8,33 

(5) 

(19) 

(4) 

(76) 

(7) 

(8) 

(65) 

(74) 

(427) 

20-24 

7,33 (70) 

7,01 (217) 

7,00 (4) 

8,00 (1) 

6,46 (35) 

6,58 (19) 

7,52 (95) 

6,90 (21) 

7,85 (27) 

7,07 (118) 

7,37 (153) 

7,19 (760) 

25-29 

6,78 (41) 

5,99 (103) 

-

7,00 (1) 

6,11 (18) 

6,23 (13) 

6,40 (35) 

6,57 (14) 

5,67 (9) 

5,30 (23) 

6,09 (75) 

6,21 (332) 

30-34 

4,10 

3,39 

(20) 

(23) 

-

-

4,83 

4,00 

3,85 

4,50 

4,67 

4,45 

3,45 

(6) 

(6) 

(13) 

(8) 

(3) 

(11) 

(22) 

4,14(112) 

> ; 

1,50 

1,75 

?5 

(2) 

(8) 

-

-

-

-

2,66 

3,00 

2,00 

2,50 

2,00 

2,20 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 

(2) 

(20) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Estudiem la descendencia mitjana d'un total de 1.651 famílies 
completes. El nombre de nissagues és 5,5 vegades superior al del segle 
XVII. El primer grup d'edats al matrimoni abasta el 26% del total; el 
segon, el 46%; el tercer, el 20%; el quart, el 7% i el cinqué, 1'!%. 

Igual que succeía al segle XVII, la descendencia mitjana decau 
conforme es retarda l'edat al matrimoni: mes de 8 filis per a les dones 
casades amb menys de 19 anys, poc mes de 7 per a les esposades a 20-24 
anys - o n retenim el gruix majoritari d'informació-, passen de 6 els del 
grup 25-29 anys i, després, els valors de la mitjana cauen en picat —4 filis 
entre 30 i 34 anys i només 2 en les dones casades amb mes de 35 anys-

A mes, les mitjanes de filis per familia deis 3 primers grups d'edat 
al casament son superiors a les del segle XVII: en 0,55 la de "-19 anys", 
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en 0,76 la de "20-24 anys" i en 0,62 la de "25-29 anys". Només en els 
grups de dones esposades amb mes de 30 anys, la descendencia mitjana 
és superior al segle XVII que al XVIII. Tot i aixó, no és sobrer de recor
dar l'escás nombre de mostres siscentistes. Sens dubte, cal concedir 
mes representativitat ais valors mitjans del segle XVIII, molt especial-
ment en aquest grup. Convenim, de moment, en el fet que els grups 
de dones casades amb menys de 19 anys i fins a 29 anys augmenten, 
encara que lleugerament, la descendencia mitjana del XVIII respecte 
la del segle XVII. 

Un comentan individual deis grups d'edat i les mitjanes que els 
corresponen ha de passar per marcar l'osciMació deis valors en el grup 
de les dones casades amb menys de 19 anys d'edat: el mínim pertoca 
Validara amb 6,43 filis i el máxim Vilanova amb 9,26, destacant, també, 
les xifres de L'Espluga i Vimbodí amb quasi nou filis de mitjana. S'escau 
que máxim i mínim son detectats en poblacions veínes. 

En el grup de mullers de 20-24 anys al casori, el máxim torna a 
repetir a Vilanova de Prades amb 7,85 filis per familia completa, im cop 
bandejat Montbrió -amb només un cas-. El mínim resta a Pira, amb 6,36 
filis per familia completa. Solivella, Vimbodí i Barbera també sitúen els 
valors per damunt de la mitjana. 

En el grup de "25-29 anys", el valor mitjá mes alt és localitzable a 
Barbera, amb 6,78 filis per nissaga completa, mentre que el mínim cor-
respon a Vilaverd/La Riba amb només 5,30. Validara i Solivella asso-
leixen mitjanes altes. Cal dir que el máxim l'aconseguia Montbrió, pero 
només amb una familia avaluable. 

Pira reté el máxim de filis per familia completa en el grup de 
dones casades entre 30 i 34 anys, mentre que el mínim és a L'Espluga. 
L'escás nombre d'observacions en el grup de dones casades amb 35 anys 
o mes fa que només indiquem les poblacions que acullen máxim i 
mínim: Validara i Barbera. 

Tot plegat, només és destacable la repetido del máxim vilanovenc 
en els dos primers grups d'edat al matrimoni, aquells que abasten vora 
tres quartes parts deis casos avaluáis. En la resta d'ocasions, diverses par-
róquies comparteixen máxims i mínims. 

Es interessant d'estudiar l'evolució intersecular de la variable en 
les parróquies i els grups d'edats on la mostra sembla permetre-ho. 
Aquests requisits es donen en 6 parróquies i en els dos primers grups 
d'edat al matrimoni. 
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Comparacions ¡nterseculars de les mitjanes de filis per familia completa. 
Conca estricta. Relació s. XVIII a s. XVII 

Parroquia 

Barbera 

Pira 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Edat al matrimoni de la dona 

<19 

+ 0,47 

+ 1,38 

- 1,21 

+ 1,27 

+ 0,10 

+ 1,29 

20-24 

+ 0,55 

+ 0,30 

+ 0,90 

+ 0,85 

+ 0,53 

+ 0,37 

Tot indica, excepció de Validara, que la majoria de famílies tenien 
mes filis al segle XVIII que al segle XVII. Ara bé, convé emprar mes el 
singular que el plural. En el grup d'edat de "menys 19" Pira, Vimbodí i 
Vilanova, per ordre, superen el fill mes de descendencia al segle XVIII 
que al segle XVII. Barbera assoleix un guany intermig i Vilaverd-La Riba, 
un d'inapreciable. Altrament s'esdevé a Validara, on les parelles en qué 
la dona tenia menys de 19 anys en casar disposaven d'una prole superior 
al XVII. 

En el grup de noies esposades entre 20 i 24 anys no hi ha reculada 
en cap de les 6 parróquies, si bé tampoc cap benefici assoleix la unitat. 
Validara i Vilanova hi son a prop, Barbera i Vilaverd guanyen "mig fill" i 
Vimbodí i Pira col-loquen uns escreixos encara menors. No hi ha, dones, 
repeticions quant a l'ordre d'obtenció deis beneficis mes importants per 
part de les parróquies: Pira i Vimbodí recullen forts creixements en el 
primer grup, pero son minsos al segon, el paper de Barbera és discret i 
el de Vilaverd/La Riba encara mes, el de Validara altern i només a Vila
nova la situado sembla molt millorada al segle XVIII. 

Abans de passar a oferir les dades que forneix la biliografia compa
rativa, apuntem que la descendencia mitjana deis tres primers grups 
d'edat al matrimoni -dones casades a menys de 19 anys fins 29 anys- és 
de 7,2 filis per familia completa i que, afegint-hi el grup de mullers espo
sades entre 30 i 34 anys, s'assoleix una mitjana de 6,5 filis per nissaga 
acabada. Recordem que els resultats del segle XVII eren de 6,6 filis i 6,2 
filis, respectivament. La millora de les expectatives demográfiques és 
indubtable. 
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Si avaluem el global de grups d'edats al matrimoni -des menys 19 
fins 35 i mes- el resultat és idéntic al del segle XVII: 5,61 filis de descen
dencia mitjana per familia completa. Ja hem comentat com el fenomen 
de la major descendencia també es produía en els tres primers grups 
d'edat al matrimoni, aquells on la informado és mes rica. 

En el cas de Tárrega, Planes disposa de 186 famílies completes entre 
el 1700 i el 1750, de les quals en 67 ocasions ignora l'edat de la dona en 
casar. El nombre de mostres és quasi nou vegades mes reduit que el de la 
Conca. Obté un global de 6,6 filis per familia completa considerant tots 
els grups d'edat al matrimoni. Ais grup de "menys 19", "20-24" i "30-34" els 
resultats son superiors ais conquencs -8,6; 8 i 4,4 filis, respectivament- i 
inferiors en els de "25-29" i "+ de 35" -6,1 i 1,7, per ordre correlatiu-

A la capital de TUrgell, el guany mitjá global de descendencia 
entre la segona meitat del segle XVII i la primera part del segle XVIII va 
ser molt minso: només de 0,2 filis per familia completa considerant tots 
els grups d'edat al matrimoni. 

Ens hem pres la Ilicéncia d'afinar el cálcul que efectúa Planes, ate-
nent al fet que les informacions que aporta ens resulten molt valuoses 
de cara a establir l'evolució intersecular de la variable. 

Les dones casades entre 15 i 29 anys van teñir a la Tárrega de la 
segona meitat del Sis-cents una mitjana de 7,27 filis. A la primera meitat 
del segle XVIII i pels mateixos grups d'edats al matrimoni, el resultat és 
de 7,57. El benefici és de 0,30. 

Ambdós valors son superiors ais de la Conca efectuant el cálcul 
sobre els mateixos grups: 6,6 i 7,2 filis peí segle XVII i XVIII, respectiva
ment. Pero mentre la descendencia mitjana per familia completa era 
menor a la Conca que a Tárrega el creixement intersecular va ser el 
doble. 

I encara Planes defensa que les famílies completes targarines pro-
creaven pocs filis: la mitjana és propera a la del nord de Franga on les 
dones casaven molt mes tard que a la capital urgellenca (Planes, 918). 

Referent a l'escassa diferencia entre els resultats del segle XVII i els 
del segle XVIII, Planes aporta una explicado que, amb matisos, pot ser 
válida per a la Conca: els matrimonis primerencs del XVII -que a la Con
ca no ho eren tant com a Tárrega- tenien un període fértil major que 
els del segle XVIII, mes tardans. Aquest fet compensava la possible 
fecunditat mes alta de les parelles setcentistes (Planes, 919). Certament, 
hem comprovat que a edat mes primerenca al casori mes descendencia, 
tant al segle XVII com al segle XVIII. L'explicació d'aquest fenomen no 
escapa de la mes pura lógica demográfica. 

245 



A Vilanova i la Geltrú, al llarg del segle XVIII el nombre de filis per 
familia completa, considerat independentment de l'edat de la dona al 
casament, va ser de 5,75 per a un total de 304 observacions (Martínez, 
124). En el grup de 13-19 anys, hom detalla 6,75 ñlls per familia comple
ta; en el de 20-24 anys, 5,89; en el de 25-29, 4,72; en el de 30-34, 3,81 i en 
el de 35,39, 4,75 (Martínez, 127). A excepció del darrer grup tots els 
resultats son inferiors ais de la Conca, pero val a dir que l'autor només 
avalúa 4 casos en el grup de 35-39 anys. D'altra banda, la mitjana global 
de la Conca és inferior a la de Vilanova, car és de 5,61 filis per familia 
completa tant al segle XVII com al segle XVIII, recordem-ho. 

A l'hora d'aconseguir mes resultats comparatius tornem a topar 
amb el problema deis resultats mitjans normalment oferts entre famílies 
completes i incompletes. Tots els que aporten Planes i Martínez en les 
seves síntesis ho son. 

Cal recorrer, dones, a 3 estudis de la propera zona valenciana. Fer-
rer estudia la descendencia mitjana de les famílies tancades a Vilallonga 
(La Safor). Entre el 1701 i el 1775 abasta un total de 266 famílies com
pletes i una descendencia global -amb tots els grups d'edat al matrimoni 
considerats, desconeguts inclosos- de 4,9 filis per parella. A destacar, 
que el grup mes fértil és el de dones casades a 20-24 anys -6 filis de mitja
na - i no pas el de 15-19 -5,9 filis per terme mig- (Ferrer, 376-377). 

Torrent apunta molt de passada el tema que ens ocupa en el seu 
article sobre Nules (La Plana Baixa). Al segle XVIII, les dones casades 
amb menys de 20 anys tenien una progenitura de 6,4 filis; les de 20-24, 
de 4,6; les de 25-29, de 3,2; les de 30-34, d'1,7 i les de 35-39 d ' l (Torrent, 
393). La descendencia mitjana deis tres primers grups d'edat al matri
moni és 4,73, inferior en 2,5 punts a la conquenca, i la general -3 ,38-
inferior en 2,33 punts a la nostra. 

Pérez García (407) al Benimaclet de 1710-1780, obté una descen
dencia mitjana de 7,37 filis a partir de l'análisi de 98 famílies completes. 
Ignorem si opera sobre la totalitat d'edats al matrimoni. 

Aportem, finalment, dades franceses. A Saint-Aignan, entre el 1740 
i el 1769, les dones casades entre 20 i 24 anys tenien una descendencia 
mitjana de 6,47 filis i les esposades entre els 25 i els 29 de 5,14 (Henry: 
1983,164). 

A Verneuil-Vernouillet, prop del país de Chartres, l'autora esta-
bleix una mitjana de 5,39 filis per familia completa entre el 1740 i el 
1789 (Lenglet). A Mussey, 5,75 filis, també per nissaga completa, i a Ble-
court, 6,03, entre el 1681 i el 1790, en aqüestes parróquies de l'Alta Valí 
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delMarne (Arbellot). ASuresnes-oes tde Paris-, entre el 1735 i el 1780, 
la mitjana de filis obtinguda a partir del calcul de famílies completes i 
incompletes és de 6, amb un récord de 18 (Allieu-Pendino). 

Recordem els 7,19 i 6,21 obtinguts de descendencia mitjana a la 
Conca per ais grups "20-24" i "25-29" d'edat al casament i constatem 
com, en general, son unes mitjanes superiors a les franceses. 

Alt Gaiá 

Analitzarem l'evolució del nombre mitjá de filis per familia com
pleta a l'Alt Gaiá. La variable ens resultará molt mes ben coneguda al 
segle XVII que al segle XVIII, fet que deriva de la situació documental. 

Per al segle XVII aquests son els resultats: 

Mitjana de filis per familia. Conjunt de l'Alt Gaiá (s. XVII). 
Famílies completes amb baptismes recuperáis inclosos. 

Parroquia 

Biiire 

Figuer.-Gui. 

Piles,Les 

Pontils 

Sta.Perpt. 

Vallespinosa 

Mitjana 

<19 

-

9,00 (2) 

6,88 (8) 

8,60 (10) 

7,55 (9) 

5,80 (5) 

7,57 (34) 

Edat al 

20-24 

7,00 (3) 

7,00 (2) 

6,50 (2) 

6,40 (5) 

5,00 (5) 

6,50 (6) 

6,40 (23) 

casament de la dona 

25-29 

-

5,50 (2) 

6,50 (2) 

5,50 (4) 

4,33 (3) 

-

5,46 (11) 

30-34 

-

-

-

5,00 (3) 

-

-

5,00 (3) 

>35 

-

-

-

-

-

1,00 (1) 

1,00 (1) 

Treballem sobre una mostra de 72 casos, el 47% deis quals perto-
quen el grup de dones casades amb menys de 19 anys, el 32% al grup de 
20-24 anys i el 15% al de 25-29 anys. 

Tan sois ais tres primers grups el nombre d'avaluacions pot resul
tar, si mes no, orientatiu de la tendencia. Observem com la mitjana de 
filis per familia completa recula constantment, per passar de 7 i mig a 6 i 
mig i a 5 i mig, amb una "pérdua" d'un fill per grup. 

Dins deis grups les osciMacions son importants: en el de "menys 19" 
hom passa deis 5,80 filis de mitjana de Vallespinosa ais 9 de Figuerola-Gui-
mons; al grup de "20-24" deis 5 de Santa Perpetua ais 7 de Biure i Figuero-
la; al grup de "25-29" deis 4,33 de Santa Perpetua ais 6,50 de Les Piles. 
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Apuntem que la mitjana de filis per familia deis tres primers grups 
és 6,48 i que fins aquí la mostra és representativa. Deis 4 primers grups 
d'edats al matrimoni en resulta una mitjana de 6,11 filis i de 5,09 si con-
siderem el total. 

Al segle XVIII, amb la informació limitada a 3 localitats: 

Mitjana de filis per familia. Conjunt de l'Alt Gaiá (s. XVIII). 
Famílies completes amb baptismes recuperats melosos. 

Parroquia 

Biure 

Figue.-Gui. 

Pontils 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

8,88 (8) 

9,00 (1) 

6,50 (4) 

8,13 (13) 

20-24 

6,63 (8) 

6,33 (3) 

8,66 (3) 

7,21 (14) 

25-29 

7,00 (4) 

-

5,00 (2) 

6,00 (6) 

30-34 

6,00 (1) 

-

-

6,00 (I) 

>35 

-

-

-

-

Només operem sobre 34 avaluacions, majoritáriament concentra-
des ais dos primers grups d'edat al matrimoni. 

S'escau, mes que res, de comentar la tendencia general. Hom pot 
tornar a observar el retrocés del nombre mig de filis de familia confor
me es retarda l'edat de la dona al matrimoni: 8,13 - 7,21 - 6,00. Un valor 
mitjá de la pérdua que ronda la unitat. 

Amb tot, els valors mitjans que ofereix la reduida mostra de locali
tats alto-gaianenques permet de constatar un guany del nombre de des-
cendents al segle XVIII: la mitjana deis tres primers grups és 7,11 davant 
els 6,48 del segle XVII i si considerem els quatre primers és de 6,84 con
tra els 6,11. El benefici és proper a 0,70 punts. 

Esdevé difícil de dur a terme comparacions interseculars, puix que 
només 3 parróquies disposen de registre tant al segle XVII com al XVIII. 
En el cas de Biure, Túnica comparanza possible ateny la descendencia 
mitjana del grup de dones casades a 20-24 anys que cau molt lleugera-
ment entre els segles XVII i XVIII. 

A Figuerola només ens permetem de recordar la repetició deis 
valors en el grup de "menys 19" i la minva en el central. 

A Pontils, les dones casades amb encara no 19 anys van teñir mes 
filis al segle XVII que al XVIII, contráriament al succeit en el grup de 
20-24 anys. 
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Deixem-ho aquí, tot recordant que el segle XVIII també ofereix a 
l'Alt Gaiá unes millors possibilitats d'incrementar el tamany de la 
familia. 

Plataforma Segarrenca 

El conjunt de 5 localitats per a les quals hem efectuat la recons-
trucció familiar resten reduídes a 4 a l'hora de donar informado del 
segle XVII: 

Mitjana de filis per familia. Conjunt de la Plataforma Segarrenca (s. XVII). 
Families completes amb baptismes recuperáis inclosos. 

Parroquia 

Conesa 

Montargull-R. 

Passanant 

Savellá 

Mitjana 

<19 

8,36 (14) 

8,00 (5) 

7,82 (8) 

-

8,06 (27) 

Edat al 

20-24 

6,33 (15) 

5,50 (2) 

6,33 (9) 

-

6,05 (26) 

casament de la dona 

25-29 

3,50 (4) 

-

4,11 (9) 

4,50 (2) 

4,04 (15) 

30-34 

4,50 (4) 

-

3,50 (4) 

-

4,00 (8) 

> 3 5 

5,00 (1) 

-

-

-

5,00 (1) 

Avaluem 77 casos, el 35% deis quals son del grup de dones esposa-
des amb menys de 19 anys, el 34% a les mullers del grup 20-24 anys i el 
19 al grup 25-29 anys. 

La mitjana de descendencia no para de caure paraMelament a 
l'edat del matrimoni: 8,06 - 6,05 - 4,04. Els "salts" son molt notables, de 
l'ordre d'un parell d'unitats -filis-, a bastament superiors ais de l'Alt 
Gaiá i de la Conca. 

D'altra banda, no son apreciables grans osciMacions interparro-
quials: 7,82 a 8,36 ais primer grup, 5,50 a 6,33 al segon i 3,50 a 4,50 al 
tercer. 

Els máxims en els dos primers grups d'edat corresponen a Conesa, 
compartit amb Passanant en la segona ocasió. 

La mitjana deis tres primers grups d'edats aconsegueix el valor de 
6,05 filis, la deis quatre primers, 5,54 i el global 5,43. 

Si hem de creure la informado que facilita aquesta taula.amb 
dades prou migrades, l'edat al matrimoni era un factor regulador de la 
descendencia molt mes notable a la Plataforma Segarrenca que a la resta 
de zones de la comarca. 
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Al segle XVIII: 

Mitjana de filis per familia. Conjunt de la Plataforma Segarrenca (s. XVIII). 
Famflies completes amb baptismes recuperats inclosos. 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

8,35 (23) 

8,84 (13) 

7,20 (10) 

12,00 (1) 

9,09 (47) 

20-24 

7,12 (43) 

7,22 (18) 

7,45 (11) 

8,40 (5) 

7,55 (77) 

25-29 

5,31 (16) 

5,50 (6) 

5,50 (14) 

6,00 (1) 

5,57 (37) 

30-34 

3,44 (9) 

4,50 (2) 

2,00 (3) 

-

3,31 (14) 

> 3 5 

2,50 (2) 

-

-

-

2,50 (2) 

Efectuem l'avaluació sobre un conjunt de 177 mostres, exactament 
un centenar mes que al segle XVII. El grup mes representat és el de 
dones casades entre 20 i 24 anys —43%-, seguit del de noies amb encara 
no 19 anys en casar —27%- i aquelles que ho fan entre 25 i 29 - 2 1 % - . 
Continuen amb 8% i 1% els dos grups restants. 

La distribució correlativa de les mitjanes és la típica: el grup mes 
fértil és constituit per les noies casades amb menys de 19 anys, seguit del 
de 20-24 i el de 25-29 anys. 

Els 12 filis duts al món per la nissaga de Segura distorsionen una 
mitjana que, sense considerar aquest cas, assoleix el valor 8,13, lleugera-
ment superior al del segle XVII. 

El grup de dones casades entre 20 i 24 anys sitúa el máxim valor a 
Segura i el mínim a Conesa, tot i que els resultats son forf a homogenis i 
superiors, globalment, en 1,5 punts ais del segle XVII. 

Encara mes curta és l'oscil-lació entre máxims i mínims al grup de 
dones casades ais 25-29 anys: Conesa i Segura repeteixen mínim i 
máxim, separats per 0,69 punts. El benefici respecte al segle XVII és, val-
gui l'expressió, d'un fiU i mig. 

Les avaluacions restants son efectuades per un nombre de mostres 
escasses i ambdós grups mostren una fertilitat en reculada respecte ais 
resultats obtinguts al segle XVII. 

Les comparacions interseculars només son possibles per a Conesa i 
per a Passanant. A la primera parroquia, el grup de dones esposades 
amb menys o 19 anys d'edat demostra un comportament molt igualatat 
en ambdós segles -8,36 i 8,35-. En el grup de 20-24 les expectatives sem
blen millors al XVIII -7,12 davant 6,33-, de la mateixa manera que en el 
grup 25-29 -5,31 contra 3,50-. 
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A Passanant, la descendencia mitjana relativa al segle XVIII és sem-
pre superior a la dal segle XVII: 8,84 contra 7,82; 7,22 contra 6,33 i 5,50 
contra 4,11. 

També en el conjunt de la zona geográfica, el Set-cents sembla 
recollir una fertilitat creixent: la mitjana deis tres primeres grups -dones 
casades amb menys de 19 anys fins a 29 anys- és de 7,4 contra els 6,1 del 
XVII; la deis quatre primers, 6,38 per 5,54, encara que globalment els 
resultats son molt mes ajustats -5,62 contra 5,43-. 

Resultáis de conjunt 

El quadre següent recull els resultats obtinguts per a cadascuna de 
les zones analitzades en els grups d'edat al casament de la dona on la 
informado resulta suficient -els tres primers-: 

CE 

A.G 

P.S 

<19 

XVII 

7,78 (124) 

7,57 (34) 

8,06 (27) 

XVIII 

8,33 (427) 

8,13 (13) 

9,09 (47) 

20-24 

XVII 

6,43 (119) 

6,40 (23) 

6,05 (26) 

XVIII 

7,19 (760) 

7,21 (14) 

7,55 (77) 

25-29 

XVII 

5,59 (41) 

5,46 (11) 

4,04 (15) 

XVIII 

6,21 (332) 

6,00 (6) 

5,57 (37) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Podem observar amb nitidesa com el grup d'edats al matrimoni de 
"-19 anys" forneix un descendencia que osciMa entre 7,57 i 8,06 al segle 
XVII per passar de 8,13 a 9,09 al XVIII. El grup compren un 32% del 
total d'avaluacions. 

El grup de "20-24" sitúa uns valors molt igualats tant en un com en 
u n altre segle i passa de situar una mitjana entre 6,03 filis i 6,43 a una 
entre 7,19 i 7,55. En aquest grup es sitúen un 48% del total d'observa
cions. 

Finalment, el grup de dones casades entre 25 i 29 anys passa d'uns 
valors máxims de 5,59 filis per familia completa a uns altres de 6,21 en la 
mateixa categoría de nissagues. 

Com era d'esperar el máxim d'observacions se l 'enduu la Conca 
amb un 84,5%, seguit de la Plataforma Segarrenca amb un 9,5% i l'Alt 
Gaiá amb el 5% restant. 

En tots els grups, dones, la descendencia augmenta al llarg del 
segle XVIII. Aquest factor ha de ser avaluat en la seva justa mesura a 
l'hora d'explicar el creixement demográfic set-centista, car les diverses 
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localitats disposen de mes possibilitats de nodrir els posteriors matrimo-
nis i les famílies pageses de mes braf os per al conreu de la térra. Tot i 
que els increments en el nombre de filis per familia completa no son 
molt alts, l'anteríor afirmació difícilment pot ésser qüestionada. 

ELS UMITS DE LA FAMILLV 

L'edat de la mare a la darrera maternitat 

Defensem, d'entrada, que és preferible de calcular l 'edat de la 
dona a la darrera maternitat que no el temps de constitucio de la familia 
-l'interval entre el matrimoni i el darrer naixement- que varia segons 
l'edat en casar i on poden influir en excés factors psicológics depenents 
de l'edat (Henry, 120). 

Per avaluar l'edat de la mare en deslliurar el darrer fill cal teñir en 
compte també l'edat al matrimoni. La rao és evident: una dona casada 
ais 21 anys, per exemple, no pot batejar el darrer fill abans deis 21 anys, 
pero sí que ho pot fer una noia esposada ais 16. 

Resulta fonamental de conéixer l'edat de la dona a la darrera 
maternitat per un altre motiu: determina els nivells de fecunditat, junta-
ment amb la durada mitjana del matrimoni (Martínez, 133). 

En aquest punt, el consens historiográfic quant a la metodología a 
utilitzar és ampli: convé d'operar sobre famílies completes, amb dones 
d'edat perfectament coneguda i sense cap marge peí dubte i deixar fora 
d'observació les dones casades a 30 anys o mes d'edat. 

Oferim els resultats obtinguts per a la Conca estricta al segle XVII: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famüies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjmit de la Conca estricta (s. XVII) 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Montbrió M. 

Pira 

Validara 

Edat al casament de la dona 

<19 

37,70 (30) 

38,63 (8) 

39,67 (3) 

37,00 (9) 

38,70 (10) 

20-24 

39,27 (26) 

39,00 (18) 

38,88 (8) 

39,71 (7) 

38,17 (6) 

25-29 

40,08 (13) 

43,00 (2) 

42,00 (1) 

41,67 (3) 

44,00 (3) 
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Parroquia 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

36,44 (9) 

38,73 (33) 

34,64 (11) 

37,69 (113) 

20-24 

38,00 (4) 

39,35 (26) 

37,79 (14) 

38,77 (109) 

25-29 

38,00 (1) 

41,50 (4) 

35,50 (2) 

40,72 (29) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Abastem la informació subministrada per 251 casos, molt equili-
bradament repartits entre els dos primers grups d'edat al matrimoni 
-45% i 43%, respectivament- El 12% restant correspon al grup de 
dones casades entre 25 i 29 anys. 

Una primera constatado: l'edat a la darrera maternitat es retarda 
paral-lelament a l'edat al matrimoni. A casament mes tarda de la dona, 
mes tard es té el fiU darrer. 

Convé quantificar-ho: el grup de dones casades entre 20 i 24 anys 
té el darrer fill poc mes d'un any mes tard -1 ,08- que les esposades amb 
menys de 19 o 19 anys d'edat. Les dones esposades entre 25 i 29 anys 
porten al món el darrer nadó una mitjana de vora dos anys mes tard que 
les del grup 20 - 24 -1,95- . El salt mes important rau, com és lógic, en els 
grups extrems d'edat al matrimoni: la diferencia és de mes de 3 anys 
-3,03- . El retard és, dones, considerable i "grosso modo" fa passar l'edat 
mitjana al darrer infantament de 38 a 41 anys. 

Les osciMacions a l'interior del grup son molt marcades en el pri
mer, el de dones casades a "menys 19 anys". El máxim el recull Montbrió 
-39,67- i el mínim Vimbodí -34,64—. La desigualtat entre les marques és 
de mes de 5 punts -anys- També ressalten les semblants mitjanes assoli-
des per Forés, Validara i Vilaverd. 

En el grup de dones casades entre 20 i 24 anys els resultáis son 
molt mes homogenis: el máxim de 39,71 anys de Pira només es distancia 
2 anys del mínim de Vimbodí -37,79 anys-

Al tercer grup, la dispersió és encara molt mes acusada, segurament a 
causa de l'escás nombre d'avaluacions retingudes en moltes parróquies. 
Mentre les vallclarines sitúen l'edat mitjana a la darrera maternitat molt alta 
-44 anys-, Vimbodí -per tercer cop- presenta un mínim de 35,50 anys. 

Cal destacar que a Montbrió, Validara i Vimbodí no té lloc el 
creixement progressiu de l'edat a la darrera maternitat conforme es 
retarda l'edat al matrimoni. 
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La mitjana global de edat de la dona al darrer infantament es sitúa 
a la Conca en 39,06 anys, durant el segle XVII. 

Cal recorrer a la bibliografía comparativa. En primer lloc, a la cata
lana. Planes utilitza, com nosaltres, els naixements recuperáis i no fa 
constar les dones que no van teñir filis. Entre el 1652 i el 1699 reté tan 
sois 64 observacions, una quarta part de les que hem obtingut. Les mitja-
nes d'edat a la darrera maternitat que detalla son 39,6, 40,5 i 41,8 per ais 
grups d'edat al matrimoni respectius -"menys 19", "20-24" i "25-29"-. Val 
a dir que totes, excepte la darrera, son superiors en un parell d'anys a les 
de la Conca -l 'última només ho és un any-. Peí que fa ais resultáis glo-
bals la situació resta mes equilibrada: a Tárrega és de 40,1 anys, a la Con
ca, recordem, de 39,1. Un any jusl de diferencia (Planes, 929-930). La 
vila d'Abrera forneix l'altre element comparatiu cátala: 39,4 anys d'edat 
mitjana a la darrera maternitat al llarg del segle XVII (García, 108). Un 
valor intermig entre Tárrega i la Conca. 

Cal passar a comentar els resultats que aporta una monografía 
valenciana: 41,2 anys a Beniardá i Castell de Guadalest (Fia). Dissortada-
ment l'estudi de Ferrer sobre Vilallonga no aporta informado sobre el 
tema. 

A Cirauqui (Navarra) entre el 1640 i el 1699 el resultat és quasi 
idéntic al de la Conca, 39,2 anys d'edat mitjana al darrer infantament 
(Floristán, 121-122). 

A Los Molinos (Castella la Nova), del 1638 al 1689, la mitjana és de 
38,6 anys, inferior en mig any a la conquenca (Soler). 

En tres localitats franceses (Roa, Meulan i Aneuil), a cavall entre el 
darrer terg del segle XVII i el primer quart del XVIII, els valors obtinguts 
son 38,6, 40,7 i 41 anys, respectivament (Bardet)(Lachiver)(Henry). Al 
Bassin Parisién, Corbeil aconsegueix una edat mitjana a la darrera 
maternitat de 41 anys, sense teñir en compte les dones mortes abans de 
complir els 30 anys (Moncourier). 

A Pont de Vaux -zona de Savoia-, les mares tenien entre 39,8 i 40,8 
anys, segons el tipus de familia, a l'hora del darrer infantament, des 
ñnals XVI a mitjan XVII (Turrel). 

Finalment la parroquia anglesa de Colyton forneix el resultat mes 
baix deis consultables: 37,6 anys entre el 1647 i el 1719 (Wrigley). El tre-
ball sintétic de Flinn resulta prou útil per comprovar que en el període 
anterior a 1750, la mitjana ponderada d'edat a la darrera maternitat 
considerant totes les edats al matrimoni osciMa entre els 38,5 anys d'An-
glaterra i els 40,9 de Bélgica. Mentre, Alemanya, amb 40 anys i Franca, 
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amb 40,4, obtenen valors intermitjos (Flinn, 53). Els resultats de la Con-
ca estricta troben perfecta correspondencia amb els europeus i es sitúen 
en la banda baixa. 

Recordem que tots aquests resultats relacionats son referits a la 
mitjana obtinguda entre els diversos grups d'edat al matrimoni i que 
poca cosa hi ha a comentar davant la semblanza de les dades. Quan calia 
ja ho hem fet. 

Aquest és la nómina de les mitjanes i deis casos avaluats per la Con-
ca setcentista: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famílies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjunt de la Conca estricta (s. XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Montbrió M. 

Pira 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

38,14 (43) 

37,18 (113) 

-

39,00 

38,15 

41,50 

38,32 

37,00 

37,00 

38,36 

39,35 

(5) 

(13) 

(4) 

(68) 

(5) 

(8) 

(59) 

(74) 

38,40 (392) 

20-24 

40,55 (60) 

38,20 (206) 

40,00 (1) 

43,00 (1) 

39,75 (32) 

39,06 (17) 

38,22 (99) 

38,28 (18) 

40,21 (28) 

38,87 (109) 

39,12 (147) 

39,57 (718) 

25-

41,00 

29 

(36) 

39,54 (100) 

41,00 

43,00 

40,88 

40,42 

40,73 

39,69 

41,67 

39,09 

39,99 

(1) 

(1) 

(16) 

(12) 

(41) 

(13) 

(6) 

(21) 

(76) 

40,64 (323) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Operem sobre una mostra de 1.433 observacions que gairebé sex
tuplica la del segle XVII. El grup majoritari ha passat a ser el de dones 
casades a 20-24 anys, el qual abasta el 50% del total, seguit de "menys 19" 
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amb el 27% i "25-29" amb el 23%. En aquest sentit, els canvis respecte al 
segle XVII son notables i informen, per ells mateixos, del canvi de ten
dencia - re tard- en l'edat de casament. 

Igual que succeia al segle XVII, l'edat a l'últim infantament creix 
conforme ho fa l'edat al matrimoni: 1,17 anys separen els resultats del 
segons grup d'edats del primer i 1,07 els del tercer del segon. Tot plegat, 
les dones casades a 25-29 anys tenien el darrer fill 2,24 anys mes tard que 
les maridades abans deis 19 anys. 

En el grup de dones casades amb menys o 19 anys, destaca el 
máxim de Rojals, aconseguit grácies a només 4 observacions. S'imposa, 
dones, ponderar la diferencia entre Vimbodí -que ha passat d'aportar 
l'edat mitjana mes baixa a la darrera maternitat en tots els grups d'edat 
al segle XVII al máxim al XVIII en grup de "menys 19"- i el mínim com-
partit per les poblacions de Validara i Vilanova. La diferencia és de 2,35 
anys -39,5 a Vimbodí i 37 a Validara i Vilanova-. 

En el grup de dones casades a 20-24 anys, el máxim pertoca Mont-
brió amb només una mostra i 43 anys de mitjana. Cal acudir al valor de 
Barbera -40,55 anys- i al mínim de L'Espluga -38,20 anys- per poder 
comptar idéntica separado entre máxim i mínim que al grup anterior. 
També cal donar fe de la semblanga entre els valors de L'Espluga, Soli-
vella i Validara. 

Per a les dones esposades entre 25 i 29 anys, torna a repetir el 
máxim montbrionenc per bé que amb idéntica mostra única. El máxim 
mes fiable s'opera a Vilanova de Prades -41,67 anys- i el mínim a Vila-
verd/La Riba -39,09 anys-. L'amplitud de les marques és lleugerament 
superior a les dues abans obtingudes -2,35 per 2,56 anys-. L'edat mitja
na global a la darrera maternitat és de 39,54 anys. 

Només a Rojals, Solivella i Vimbodí i en alguns casos de manera 
inapreciable, l'edat al darrer matrimoni no para de créixer entre els 
diversos grup d'edat. 

S'imposen unes comparacions globals entre els resultats obtinguts 
entre els dos segles. Mentre al segle XVII el retard de l'edat a la darrera 
maternitat en els grups extrems al matrimoni és de 3,03 anys, al XVIII 
només és de 2,25 anys. Hi ha menys retard en els casos extrems. En can-
vi, l'edat mitjana global al darrer fill creix en passar de 39,06 anys al 
segle XVII a 39,54 al segle XVIII. 

La comparado uniparroquial ha de desestimar els casos de Forés i 
Montbrió, atenent a Pescas nombre d'observacions que tenim peí segle 
XVIII. 
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A Barbera, tots els grups d'edats marquen una edat mitjana a la 
darrera maternitat mes elevada al segle XVIII que al XVII, fet que també 
succeeix a Vilanova de Prades i a Vimbodí. En el cas de la darrera parro
quia sobta el salt experimentat en el grup de "menys 19 anys" que passa 
de 34,64 anys a 39,35 i en el "25-29", de 35,50 a 39,99 anys. A Vilanova els 
retards mes importants s'operen entre els grups segon i tercer, amb dos i 
quasi quatre anys de maternitat mes tardana. Barbera presenta unes 
fluctuacions molt mes atenuades. 

El cas de Pira ofereix un lleuger retrocés en el grup "25-29" si com-
parem els resultats del XVII amb els del XVIII, mentre els de "20-24" 
quasi no experimenten variació i a "menys 19" hi ha un retard d'un any. 

A Validara, en el primer grup d'edats, sorprén l'avenf experimen
tat al XVIII i aquesta situació encara és mes constatable al grup "25-29 
anys". 

Vilaverd-La Riba mostra un capteniment atípic, puix que tots les 
edats a la darrera maternitat son mes tardanes al segle XVII que al segle 
XVIII, encara que per poc marge de diferencia llevat del darrer grup 
d'edats al matrimoni. 

Einalment, recordem les mitjanes d'edat al matrimoni obtingudes 
ais diversos segles i pels grups corresponents: 38,40; 39,57 i 40,64 al segle 
XVIII i 37,69; 38,77 i 40,72 al segle XVII. Només el darrer grup d'edats 
presenta un valor superior al XVII que al XVIII i el mostreig del Sis-cents 
era escás, recordem-ho. 

Efectuem les comparacions pertinents a tenor de la bibliografía. A 
la primera meitat del segle XVIII, Tárrega aporta 89 observacions. Les 
mitjanes en els tres primers grups d'edat son 40,5; 40,3 i 41,5, sempre 
mes altes que les de la Conca. En resulta una mitjana global de 40,6 anys, 
superior en un any a la conquenca (Planes, 930). 

A partir de les taules presentades per Vilanova i la Geltrú (Mar
tínez, 133-134), hem comptat els valors mitjans del segle XVIII - l 'autor 
les ofereix per quarts de segle- En el grup de "-19 anys"- la mitjana és 
de 35,94 anys -2 anys i mig inferior a la de la Conca-. En canvi, les dades 
del grup "20-24" son quasi idéntiques: 38,54 a Vilanova i 38,77 a la Con
ca. Aquesta semblanza torna a produir-se al grup "25-29 anys": 40,12 i 
40,72, per a Vilanova i la Conca. La mitjana global de Vilanova i la Gel
trú resta establerta en 38,2 anys. La Conca, dones, obté uns resultats 
intermitjos entre Tárrega i Vilanova. 

Els 39,5 anys d'edat mitjana a la darrera maternitat entre els diver
sos grups d'edat al matrimoni a la Conca es venen superats per la mitja
na de Sainghin-en-Mélantois -41,7 anys- (Deniel-Henry), de Colyton 
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entre el 1720 i el 1769 -40,4 anys- (Wrigley) i Benimaclet -40,01 entre 
1710 i 1780- (Pérez García, 408). La parroquia castellana de Los Moli
nos assoleix un valor idéntic entre 1710 i 1729 (Soler, 98) i ben a prop es 
sitúa la gallega de La Lanzada -39 anys- (Planes, 934). A la navarresa 
Cirauqui, entre.el 1700 i el 1769, la mitjana és de 38 anys (Floristán); a 
Meulan (1740-1789) de 38,4 (Lachiver); a Roa de 37 entre el 1730 i el 
1789 (Bardet), a Xallas de 36,9 (Barreiro) i a Ejea de los Caballeros de 
36,7 entre el 1695 i el 1735 (Moreno). 

Hi ha resultats oferts obeint a una metodología atípica: a Ver-
neuil-Vernouillet, un 82% de les dones tenia el darrer fiU entre els 32 i 
els 41 anys d'edat i la mitjana es situava en 37,2 anys -del 1740 al 1789-
(Lenglet). 

Podem aportar encara un seguit de dades que demostren que la 
mitjana conquenca era superada en diversos indrets. 

A la parroquia del Vallage de Mussey, el resultat era molt semblant 
a la Conca -39,9 anys- i el de Blecourt era un any superior -40,6 anys-, 
entre el 1681 i el 1790 (Arbellot), 

A Suresnes, entre el 1735 i el 1789, un 79% de les mares patien el 
darrer part entre els 37 i els 46 anys (Allieu-Pendino). 

A Remmesweiler -Sarre- , les dones católiques tenien el darrer fill 
ais 39,8 anys i les protestants ais 39,2, abans del 1810 i per a una mostra 
de 57 casos (Houdaille). Aquests resultats son molt semblants ais con-
quencs. 

A Boulay -Moselle- i zones properes, abans del 1780 i per 85 ava-
luacions, hom estableix una edat mitjana a la darrera maternitat de 41,4 
anys. Entre el 1780 i el 1809, per a les dones casades abans de 25 anys 
havia caigut a 39,9 anys i era de 41,7 anys per a les esposades amb mes de 
25 anys d'edat (Houdaille). 

En el mig segle escolat entre 1740 i 1790, l'edat mitjana a la darre
ra maternitat intergrups mes baixa era la d'Anglaterra amb 38,2 anys. El 
valor numéric belga és idéntic -40,9 anys- al de l'etapa anterior al 1740, 
mentre a Franca s'obté una xifra de 39,3 anys, superada per un any just 
en el cas alemany (Flinn, 125). 

Malgrat aqüestes diferencies a favor d'una edat a la darrera mater
nitat mes alta en determinades parróquies, podem convenir que la Con
ca estricta ofereix un model de fecunditat natural on les mares duen 
filis al món fins poc abans de l 'acabament del seu cicle natural. Tot fa 
suposar la inexistencia de practiques de control de natalitat generalit-
zades, conclusió queja havíem avangat en tractar de les taxes de fecun
ditat. 
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Alt Gaiá 

Aportem tot seguit els resultáis obtinguts per a la zona de l'Alt 
Gaiá de cara a comparar-los amb els de la Conca estricta i observar-ne 
possibles diferencies o coincidéncies: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famílies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjunt de l'Alt Gaiá (s. XVII) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Les Piles 

Pontils 

Sta. Prpt. 

Vallespinosa 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

-

39,00 (2) 

36,50 (8) 

40,33 (6) 

37,75 (8) 

33,33 (3) 

37,38 (27) 

20-24 

39,33 (3) 

40,00 (1) 

42,00 (1) 

35,00 (3) 

37,33 (6) 

37,25 (4) 

38,49(18) 

25-29 

-

42,00 (3) 

40,00 (1) 

40,67 (3) 

39,67 (3) 

37,00 (1) 

38,87(11) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

Treballem amb una mostra de 56 observacions, reduída en compa
rado a la Conca estricta, pero que diversos autors empren en treballs 
monográfics -Tárrega: 64 casos, del 1652 al 1699-. D'aquest poc mes de 
mig centenar d'observacions, gairebé la meitat corresponen al grup de 
menys de 19 anys en casar i una tercera part al grup de "20-24 anys". 

Observem com l'edat mitjana a la darrera maternitat és cada cop 
mes alta conforme es retarda l'edat d'accés de la dona al casament. 
Creix 1,11 anys entre el primer i el segon grup i 0,38 entre el segon i el 
tercer. Tot plegat, les dones esposades entre 25 i 29 anys tenien el darrer 
fill un any i mig mes tard, de mitjana, que les casades amb menys de 19 
anys o 19. Aquest retard és la meitat del conquenc, on la diferencia entre 
els grups extrems era de 3 anys. 

L'edat mitjana global a la darrera maternitat també és inferior a 
l'Alt Gaiá que a la Conca estricta en 0,81 punts -quasi un any-: 38,25 
anys a la primera zona i 39,06 a la segona área. 
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En el primer grup, 7 anys separen el máxim de Pontils del mínim 
de Vallespinosa. Les oscil-lacions están retallades al segon grup d'edats 
al matrimoni entre el máxim de Les Piles i el mínim de Vallespinosa: 
4,75 anys. Una diferencia semblant entre máxim i mínim és detectable al 
darrer grup: 5 anys entre Figuerola-Guimons i Vallespinosa. Cal destacar 
que el mínim sempre és concentra a Vallespinosa. 

Els resultats a oferir per al segle XVIII resten limitats a la meitat de 
parróquies: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famílies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjunt de l'Alt Gaiá (s. XVIII) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Pontils 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

41,20 (5) 

37,00 (1) 

36,33 (3) 

38,18 (9) 

20-24 

39,00 (8) 

40,25 (4) 

41,50 (2) 

40,25 (14) 

25-29 

43,00 (6) 

-

41,00 (1) 

42,00 (7) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

El nombre de casos avaluats —30- és minso i la meitat se'ls enduu el 
grup de dones casades entre 20 i 24 anys. 

L'edat mitjana a la darrera maternitat creix constantment entre els 
diversos grups d'edat: 2,07 anys separen els resultats del segon grup deis 
del primer i 1,75 anys els del tercer deis del segon. Aixó implica que, per 
terme mig, les dones casades entre 25 i 29 anys teñen el darrer fill quasi 
4 anys mes tard que les del grup de "menys 19", encara que la migradesa 
de la mostra només permet d'apuntar la tendencia. 

La mitjana global d'edat a la darrera maternitat es sitúa en 40,14 
anys, 0,60 punts per sobre de la conquenca a la mateixa época. 

Quant ais comentaris per grups, no ens hi estendrem. Destaquem, 
només, com l'amplitud de gairebé 5 anys entre els resultats del grup 
"menys 19" es veu retallada en els altres dos grups d'edat al matrimoni i 
com la parroquia de Biure aconsegueix les mitjanes mes elevades en el 
primer i el tercer grup. 

La comparado entre les dades d'un segle i d 'un altre ha de ser glo
bal, puix que disposem de molt escassa informado per a Biure al segle 

260 



XVII i les dades de Figuerola-Guimons son sempre molt escasses, mentre 
que Pontils mostra uns resultats molt alterns entre una i altra centuria: 4 
anys d'aven? a la darrera maternitat al XVIII respecte al XVII en el grup 
de "menys 19" -36 contra 40-; 6,5 de retard al grup "20-24" -41,5 contra 
35- i gran igualtat al grup "25-29" -41 i 40,67-. 

Per altre cantó, convé destacar que l'edat mitjana global a la darre
ra maternitat es retarda un parell d'anys al segle XVIII -40,14 contra 
38,25- i que també s'eixampla la diferencia entre els diversos grups 
d'edat i les respectives mitjanes: 3,82 anys separen la mitjana de "25-29" 
de la de "menys 19" al segle XVIII, només 1,49 anys al segle XVII. 

Plataforma Segarrenca 

Els resultats obtinguts després de calcular l'edat mitjana a la darre
ra maternitat de la dona al segle XVII son: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famílies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjunt de la Plataforma Segarrenca (s. XVII) 

Parroquia 

Conesa 

Montargull-Raur. 

Passanant 

Savellá C. 

Segura 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

38,66 (12) 

38,67 (3) 

38,89 (9) 

-

41,00 (1) 

39,31 (25) 

20-24 

40,33 (12) 

-

37,38 (8) 

-

-

38,86 (20) 

25-29 

37,67 (3) 

-

36,25 (4) 

41,00 (1) 

-

38,31 (8) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

La mostra és de 53 casos, la meitat deis quals pertoquen el grup de 
dones casades a menys de 19 anys, seguides peí grup de 20-24 anys, amb 
20 observacions i un nombre molt discret peí de 25-29 anys. 

Les mitjanes corresponents mostren un comportament atípic, puix 
que en lloc d'assolir valors mes alts conforme es retarda l'edat de la 
dona al casament, els teñen mes baixos. Una minva de 0,45 anys entre el 
grup "-19" i "20-24" i una altra de 0,55 anys en el grup entre el darrer 
grup i el "25-29" fa que l'edat a la darrera maternitat s'avenci un any 
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entre els grups extrems. La mitjana global és de 38,82 anys, intermitja 
entre la de l'Alt Gaiá -38,25 anys- i la de la Cenca estricta -39,06 anys-. 

El grup de dones casades amb menys de 19 anys mostra un com-
portament molt homogeni peí que fa a l'edat mitjana al darrer infanta-
ment, excepció del cas de Segura -només una mostra-. El máxim de Pas
sanant i el mínim de Conesa només son separats per un quart d'any. 

Al grup de 20-24 anys al casori, la diferencia s'amplia ais 3 anys 
entre el máxim de Conesa i el mínim de Passanant i en el grup següent 
el marge de separació és encara mes ampie —4,75 anys-. 

Indiquem que si despreciem el cas de Segura, Taven? en l'edat a la 
darrera maternitat només assoleix 0,43 anys en els grups extrems, men-
tre la mitjana global es sitúa en 38,63 anys. 

Per al segle XVIII: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Famílies completes. 
Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Conjunt de la Plataforma Segarrenca (s. XVIII) 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá C. 

Segura 

Mitjana 

Edat al casament de la dona 

<19 

39,11 (18) 

37,00 (16) 

39,43 (7) 

-

38,51 (41) 

20-24 

40,20 (35) 

39,65 (20) 

39,75 (8) 

39,25 (4) 

39,71 (67) 

25-29 

39,73 (11) 

39,55 (9) 

40,85 (13) 

39,50 (2) 

39,91 (35) 

Entre paréntesi, el nombre d'observacions. 

La mostra ateny 143 casos, el 47% deis quals son del grup de dones 
casades entre 20 i 24 anys, el 29% del grup de noies casades amb 19 anys 
o menys d'edat i el 24% a les casades entre 25 i 29 anys. Com arreu, el 
grup majoritari al segle XVIII és el central -"20-24"- mentre que al 
segle XVII acostuma a ser el primer, si bé amb un marge de separació 
percentual mes estret. 

Les mitjanes globals denoten un retard continu en l'edat a la dar
rera maternitat i, ara sí, una relació directa amb l'edat al casament: a 
matrimoni mes primerenc, darrer fill dut al món mes aviat. El salt mes 
important té lloc entre el primer i el segon grup d'edats al casori, quan 
les dones teñen el darrer 1,20 anys mes tard en un grup representatiu 
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que a l'altre. Entre el grup "20-24" i "25-29" el retard mitjá és molt minso 
-només 0,20 anys-. 

La mitjana global d'edat a la darrera maternitat és 39,38 anys, ina-
preciablement inferior a la de la Conca estricta -39,54 anys- i a la de 
l 'AltGaiá-40,14 anys-. 

Una análisi del comportament deis diversos grups d'edat al matri-
moni, informa que en el "menys 19" el máxim correspon a Conesa i el 
mínim a Passanant, separats per 2,11 anys. Al grup de "20-24 anys" la 
diferencia s'estreny: entre el máxim -que repeteix a Conesa- i el mínim 
a Segura hi ha encara no un any. En el grup "25-29" el máxim ha passat a 
Savellá i el mínim és a Segura, separats per 1,35 anys. 

Comparacions entre els resultats d'ambdós segles informen que 
l'edat a la darrera maternitat de la dona s'ha retardat en mig any al segle 
XVIII respecte al segle XVII, a la Plataforma Segarrenca. 

Localment les comparances interseculars només son possibles 
entre Conesa i Passanant: l'edat a la darrera maternitat sempre va ser 
superior a la primera localitat que a la segona -1,37 anys al segle XVII i 
quasi 1 al segle XVIII-. Només en el grup de dones casades amb menys 
de 19 anys i al segle XVII les dones de Passanant van teñir el darrer fill 
mes tard que les de Conesa. 

D'altra banda, mentre a Conesa el retard del segle XVIII respecte 
al segle XVII es situava en un any a Passanant era d'un i quart. 

Visió de conjunt 

Exposem en un quadre els resultats de conjunt: 

Mitjana d'edat a la darrera maternitat. Global (s. XVII-XVIII) 
Famílies completes. Dones casades amb 30 anys o mes excloses. 

Zona 

CE 

A.G 

P.S 

Edat al casament de la dona 

s. XVII 

<19 

37,69(113) 

37,38 (27) 

39,31 (25) 

20-24 

38,77 (109) 

38,49 (18) 

38,86 (20) 

25-29 

40,72 (29) 

38,87 (11) 

38,31 (8) 

s. XVIII 

<19 

38,40 (392) 

38,18 (9) 

38,51 (41) 

20-24 

39,57 (718) 

40,25 (14) 

39,71 (67) 

25-29 

40,64 (323) 

42,00 (7) 

39,91 (35) 

Entre paréntesi, el nombre d'obser\'acions. 

263 



Els resultats globals son oferts a partir d 'una mostra propera a les 
2.000 observacions -1.966 per ser exactes-: el 86% correspon a la Con-
ca, el 10% a la Plataforma Segarrenca i el 4% a l'Alt Gala. 

Convé comentar, peí que fa al segle XVII, les possibles tendéncies 
generáis. Peí grup de dones casades amb menys de 19 anys era comuna 
una darrera maternitat a encara no 38 anys, excepció de la Plataforma 
Segarrenca on és mes alta. El comportament del que hem anomenat 
grup central és homogeni i sitúa una mitjana d'edat al darrer fiU de 38,5 
anys, un any superior a la del grup anterior. En el grup "25-29", només a 
la Conca estricta s'observa clarament un retard. La migradesa deis casos 
estudiats pot contribuir a l'enfosquiment. Quan el nombre de mostres és 
suficient, els resultats son molt semblants. 

Al segle XVIII, les dones casades amb menys de 19 anys teñen el 
darrer fill a l'edat que al segle XVII tocava al grup central -38,5 anys- El 
grup 20-24 ratlla els 40 anys i un altre cop la dispersió és mes acusada al 
grup "25-29" si bé tot sembla apuntar cap a un retard. 

L'edat al matrimoni de la mare condiciona arreu i sempre l'edat 
en teñir al darrer fill, pero no en un grau excessiu. Les dones casades 
amb menys de 19 anys teñen, tant en un segle com en l'altre, el darrer 
infant un any abans que les casades entre 20 i 24 anys. Al darrer grup la 
tendencia només resta apuntada lleugerament. 

Les dones de la zona estudiada deslliuraven el darrer infant a una 
mitjana de 40 anys, un valor alt, atenent a la informació que ens ha for-
nit la bibliografía comparativa. D'altra banda, el casament primerenc no 
implicava teñir molts filis i rápid. Tot sembla indicar que les maternitats 
es succeíen esglaonadament, sense sotracs. L'estudi deis intervals inter-
genésics ho ha demostrat, en el cas de Barbera. 

La durada de la unió matrimonial 

La durada de la unió matrimonial reflecteix la durada de la fecun-
ditat "legítima" -la contemplada dins del matrimoni- i constitueix un 
bon índex de cara a definir les limitacions reproductores de les nissa-
gues. Ja hem vist com el període fértil depenia de l'edat en qué es casava 
la dona, car com mes jove era en esposar mes solia durar aquell -darrera 
maternitat en edat mes tardana-

Oferim a continuado els resultats de la durada matrimonial mitja
na de la vida conjugal a la Conca estricta deis segles XVII i XVIII. Hem 
efectuat la mitjana deis tres valors relatius a la darrera maternitat de les 
dones -hi ha tres grups d'edat al matrimoni- i hem restat el valor obtin-
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gut de la mitjana d'edat d'accés al primer casament, seguint la divisió 
per segles. Aquest és el resultat: 

Mitjana de durada del període fértil femení. 
Conjunt de la Conca estricta (ss. XVII-XVIII). 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Montbrió M. 

Pira 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

s. XVII 

17,98 

-

20,11 

18,61 

18,00 

-

-

20,46 

18,47 

20,34 

15,65 

18,70 

s. XVIII 

17,16 

16,35 

18,52 

20,91 

18,31 

16,86 

18,08 

15,81 

17,50 

16,96 

17,01 

17,59 

Diferencia 

-0,82 

-

-1,59 

+2,30 

+0,31 

-

-

-4,65 

-0,97 

-3,38 

-1,36 

Observem, en primer lloc, com la mitjana global del segle XVII 
supera en mes d'un any - 1 , 1 1 - la del segle XVIII. D'on en surt que els 
matrimonis constituíts a la primera centuria esmentada i que arribaven a 
la fi de la seva vida fértil en el cas de la dona, disposaven d'un any mes 
per dur filis al món que els del segle XVIII. Recordem, pero, que les 
dones casades al segle XVII no tenien mai el darrer fill mes tard que les 
del segle XVIII i que, per tant, la retallada del període fértil al segle 
XVIII ve determinada peí retard en l'edat al matrimoni de la dona mes 
que no pas per l'edat al darrer infantament. 

Aquest escur^ament del període fértil que té lloc a la Conca, és 
molt menor que l'operat en altres indrets. A Tárrega, la durada mitjana 
del període de fertilitat passa de 19,8 anys a la segona meitat del segle 
XVII a 16,8 anys a la primera meitat del segle XVIII (Planes, 939). La 
durada mitjana global és de 18 anys, molt semblant a la conquenca 
-18,15 anys- Planes defensa:"18 anys de període fértil mitjá és sot un 
récord" (Planes, 940). En tot cas, Tárrega no constitueix un cas únic. 
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Una altra bibliografia comparativa informa deis 18,4 anys de dura
da mitjana de la unió al marquesat de Guadalest al segle XVII (Pía). 
Resultat escassament inferior al de la Conca. També, deis 22 anys de 
durada mitjana del matrimoni a Ondara entre el 1623 i el 1700 (Mira-
lles, 351) i deis 19 anys i 7 mesos de Pedralba (Casey). 

En el cas francés hem localitzat una única dada i encara és oferta 
de manera ben curiosa: a Pont de Vaux, des fináis del segle XVI fins 
mitjan XVII, un 50% de les unions matrimoniáis duraven menys de 15 
anys (Turrel). Dissortadament, no hem sabut trobar esclariments. 

A Arden -Anglaterra-, al primer quart del segle XVII, la mitjana 
del període reproductiu de les parelles que no disposaven de térra era 
de només 8,8 anys, mentre que entre els matrimonis amb térra arribava 
a l2 ,3anys(Fl inn , 49). 

Al segle XVIII augmenten les dades comparatives: 13-15 anys a 
Vilanova a la primera meitat del segle XVIII (Martínez, 128-129); 14 anys 
a Xallas (Barreiro) i a Ejea de los Caballeros (Moreno); 12,5 a la parro
quia lionesa de Saint-Georges a la primera part del segle XVIII - a causa 
de l'alta edat del casament- (Carden); 13,6 a Cáceres (Rodríguez 
Cancho); 16 anys a Aneuil; 16,88 anys a Benimaclet entre el 1710 i el 
1780 (Pérez)... 

Flinn (48-49) argumenta que si l'edat mitjana al primer matrimoni 
era de vora 25 anys i l'edat mitjana al darrer part de vora 40 anys, la 
mitjana del període reproductiu de la dona era d'uns 15 anys, molt 
menor ais quasi 35 teórics. Amb tot. Fautor recull algunes informacions 
que sitúen la durada de la fase fértil fins i tot per sota deis 15 anys, ben a 
diferencia de la Conca: a Lió, durant el segle XVIII, una tercera part de 
les dones va teñir un període de fecunditat marital de menys de 10 anys 
i la mitjana era de 12,5 anys. A fináis d'aqueixa centuria, en un grup de 
parróquies de Suécia, la duració de l'enllag era de 14,6 anys entre les 
dones pageses i només de 12,7 en el grup de treballadors sense térra. 

En definitiva, la Conca supera tots els resultáis obtínguts fins el 
moment i només Tárrega ofereix uns valors semblants, encara que a la 
capital de l'Urgell les diferencies entre el segle XVII i el XVIII son molt 
mes ampies que a la Conca -1 any contra 3 - , peí que fa a l'escurgament 
de la durada mitjana de la unió. 

Sens dubte, és útil de recollir una explicado de Planes al respecte 
de l 'augment de la natalitat al segle XVIII quan, a Tárrega, el període 
fértil es reduia i les dones no tenien el darrer fill mes tard -circumstán-
cia, aquesta, que no succeix a la Conca-. L'autor apunta la major facilitat 
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de les dones setcentistes a teñir embarassos -concepcions mes regulars 
com mes feta es casa la dona-; un període d'alletament del fill mes curt, 
que possibilita embarassos mes seguits; increment de la mortalitat infan
til o post-part, que possibilitaria un nou embarás encara mes rápid (Pla
nes, 941). Les dues primeres hipótesis son dificilment demostrables. 
Quant a la tercera, la retrobarem en tocar el tema de la mortalitat. 

Un cop establertes les necessáries comparacions bibliográfiques i 
ofert un possible marc interpretatiu a aquest retrocés del període mitjá 
de la durada de la unió matrimonial al segle XVIII en les famílies com
pletes, cal endinsar-se en l'estudi del fenomen parroquia a parroquia. 

Al segle XVII, la durada de la unió conjugal mes alta s'assoleix a 
Validara, on arriba quasi a 20 anys i mig, i la mes baixa a Vimbodí, on no 
arriba ais 16. Hi ha 4 anys i mig de separado. Barbera, Pira, Montbrió i 
Vilanova de Prades, es sitúen en els valors mitjans, mentre que Vilaver-
d/La Riba i Forés superen la mitjana. 

En el segle XVIII, la situació experimenta un canvi important. El 
punt álgid és aconseguit per Montbrió -on, de tota manera, disposem de 
tan sois 7 observacions d'edat de la mare a la darrera maternitat-, men
tre que el mínim correspon a Validara, localitat que en l'anterior cen
turia assolia el máxim. Mes de 5 anys separen els quasi 21 anys de durada 
mitjana del període fértil a Montbrió deis encara no 16 de Validara. 
Fora d'aquests casos extrems, l 'homegeneítat és la nota dominant i l'am-
plitud de l'oscil-lacio és de poc mes d'un any i mig entre Forés -18,52- i 
Vilaverd/La Riba -16,96-. 

En 8 de les 11 localitats estudiades podem efectuar una avaluado 
del moviment intersecular. Només a Montbrió i a Pira la durada mitjana 
de la unió matrimonial de les famílies completes creix al segle XVIII res
pecte al XVII: en 2,30 anys a Montbrió i 0,31 a Pira. A la resta d'indrets, 
dones, la durada mitjana de l'espai entre l'edat a la darrera maternitat i 
l'edat mitjana al casament és menor al segle XVIII que al segle XVII. 
Algunes minves son espectaculars: 4,65 anys a Validara i 3,38 anys a Vila
verd/La Riba. La resta son mes moderades: si bé a Forés i a Vimbodí 
superen l'any -1,59 i 1,36, respectivament- a Vilanova i Barbera no hi 
arriben -0,97 i 0,82, per ordre-

Si només considerem les 8 poblacions on disposem d'informació 
tant al segle XVII com al segle XVIII, la durada mitjana de la unió retro-
cedeix en encara no un any entre ambdues centúries: passa de 18,70 
anys a 17,77 anys. 

Concloem, per tant, afirmant que la durada mitjana del període 
fértil femení és, a la Conca i a la Uum de la bibliografía comparativa. 
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molt alta. És ciar que només ens referim a famílies completes. En segon 
lloc, retenim que és mes alta al segle XVII que al segle XVIII. Poc mes 
d'un any, tan sois. En tercer terme, que l'estudi parroquia a parroquia 
no permet d'establir comportaments massa homogenis: la parroquia 
que recull el máxim al segle XVII té el mínim al segle XVIII -Validara-. 

Certament, el fet de disposar d'un any menys de durada fértil de la 
vida matrimonial femenina al segle XVIII que al segle XVII no ajuda a 
explicar l'auge natalista de la primera centuria esmentada, pero tampoc 
opera en sentit invers. Si mes no, des d'aquesta óptica, les possibilitats 
per al desenvolupament demográfic eren idéntiques al segle XVII que al 
segle XVIII. Resta per esclarir perqué no va teñir lloc a la primera época 
i sí a la segona i recordar que l'interval protogenésic era mes curt al 
segle XVIII que al XVII. Finalment, l'estudi acurat de la mortalitat en 
pot donar alguna traga. 

Alt Gaiá 

Els resultats obtinguts per a la zona de l'Alt Gaiá peí que fa a la 
durada mitjana del període fértil de la dona son aquests: 

Mitjana de durada del període fértil femení. 
Conjunt de I'Alt Gaiá (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Guim. 

Les Piles 

Pontils 

Sta. Perpetua 

Vallespinosa 

Mitjana 

s. XVII 

17,50 

17,87 

18,48 

17,52 

17,58 

15,59 

17,42 

s. XVIII 

18,99 

16,57 

-

16,90 

-

-

17,49 

Diferencia 

+1,49 

-1,30 

-

-0,62 

-

-

Les mitjanes que presentera aconsegueixen, prácticament, valors 
idéntics. La primera és efectuada atenent a les dades sobre 6 localitats i 
la segona només sobre 3, pero els resultats son molt semblants. 

Al segle XVII, encara no 3 anys separen el máxim de Les Piles del 
mínim de Vallespinosa. A la resta de poblacions, els valors son molt 
parells-entre 17,50 i 17,87-
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Tant a Pondls com a Figuerola-Guimons els resultáis reculen de 
manera molt clara al segle XVIII, pero el máxim de Biure enlaira la 
mitjana que supera en 0,07 l'aconseguida al segle XVII. Aixó, traduít, en 
temps, son poca cosa mes que uns quants dies. 

La mitjana del Sis-cents és inferior en mes d'un any a la de la Con-
ca, mentre que la del Set-cents és quasi idéntica. 

Plataforma Segarrenca 

A la zona de característiques eminentment segarrenques de la 
comarca, els resultats son: 

Mitjana de durada del període fértil femení. 
Conjunt de la Plataforma Segarrenca (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Conesa 

MontarguU-Raviric 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

s. XVII 

18,55 

17,25 

16,33 

18,00 

-

17,53 

s. XVlll 

17,57 

-

16,82 

16,87 

16,62 

16,97 

Diferencia 

-0,98 

-

+0,49 

-1,13 

-

La mitjana de durada del període fértil femení recula poc mes de 
mig any entre el segle XVIII i el segle XVII. 

Al segle XVII, el máxim pertoca Conesa -alió on el nombre d'ob-
servacions és mes nombrós- i el mínim Passanant. Máxim i mínim disten 
mes de 2 anys, valor molt superior a la diferencia del segle XVIII: encara 
n o un any entre Conesa -que repeteix máxim valor- i Segura. 

La tendencia vers la reculada del període fértil resta palesa a Cone
sa i Savellá, mentre que Passanant ofereix uns valors a l'alga. 

La mitjana del Sis-cents és inferior en un any a la de la Conca i la 
del Set-cents en mes de mig any. 

Resultáis de conjunt 

L'evolució de les mitjanes de durada del període fértil femení va 
ser aquesta, en el global de la zona estudiada: 
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Mitjana de durada del període fértil femení. 
Resultáis de conjunt (ss. XVII-XVIII) 

Zona 

CE 

A.G 

P.S 

s. XVII 

18,70 

17,42 

17,53 

s. XVIII 

17,59 

17,49 

16,97 

Diferencia 

-1,11 

+0,07 

-0,56 

On, mes que cap altra cosa, destaca el fet de la gran homegeneítat 
deis resultáis entre les diverses árees. Al segle XVII, les dones diposaven 
d'un període fértil al voltant deis 18 anys, globalment, mentre que al 
segle XVIII aquest era situat en encara no 17 anys i mig. Peques limita-
cions ni, contráriament, engrandiments de l'horitzó demográfic poden 
ser explicats per aquesta via. Les famílies completes modernes de la zona 
estudiada van gandir d'un comportament for?a semblant entre una cen
turia i altra. 
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NUPCIALITAT I FECUNDITAT. 
ELS TRETS BÁSICS DE LA FAMÍLLV 

MODERNA A LA CONGA DE BARBERA 

Efectuaren! en aquest punt un recull deis principáis resultats 
obtinguts, grácies a la utilització del métode de reconstrucció de 
famílies, en el terreny d'análisi de la nupcialitat i la fecunditat de les 
famílies modernes de la Conca. 

Al segle XVII, les dones casaven en primeres núpcies a una mitjana 
d'edat que rondava els 20 anys. Aquesta edat havia experimentat un 
retard conforme avan^ava el segle, car a fináis del segle XVI i fins els 
volts del 1620 les dones esposaven encara un any mes joves. 

Els homes casaven amb mes de 25 anys, 5 anys mes tard que les 
dones. A les acaballes del segle XVI i fins ben entrat el segle XVII ho 
havien fet en edat lleugerament mes primerenca. 

En aqueixa mateixa centuria, les dones casades amb menys de 19 
anys trigaven 2 anys i mig en dur el primer fill al món. Les que havien 
casat entre 20 i 24 anys només 20 mesos i un valor semblant era Taconse-
guit per les mullers maridades entre 25 i 29 anys. 

El primer grup d'edats al matrimoni disposava d 'una descenden
cia mitjana propera ais 8 filis, mentre que el segon en tenia 6,5 i el ter
cer 5,6. 

Per tant, l'interval protogenésic i el nombre de filis per familia 
completa estava en relació directa amb l'edat de la dona al matrimoni. A 
edat mes primerenca, mes espera per teñir el primer fill i major nombre 
de nadons infantats. 

I l'edat de la dona al casament també condicionava l'edat a la dar-
rera maternitat: el grup de dones esposades amb menys de 19 anys tenia 
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el darrer fill a gairebé 38 anys d'edat, el de dones maridades entre 20 i 
24 el tenia ais 39 anys i el de casades entre 25 i 29 quasi ais 41 anys. 

Finalment, el nombre de concepcions pre-nupcials osciMava entre 
un mínim d'1,62% i un máxim de 3,72% i les taxes de fecunditat deis 
grups mes fértils restaven emplagades en vora el 350%o. 

Al segle XVIII, l'edat d'accés de la dona al primer matrimoni es 
situava a frec de 22 anys. Les dones casaven 2 anys mes tard que al segle 
XVII i a la segona meitat del Set-cents ho feien un any mes tard que la 
primera. 

L'edat en casar deis homes no havia sofert un retard tan pro-
nunciat. Esposaven ais 26 anys ben complerts, només un any i escaig mes 
tard que al segle XVII. Les edats de casament, entre els sexes s'havien 
acostat: 26,5 i 22 al XVIII, 25 i 20 al XVII. 

L'interval protogenésic en el grup de dones casades amb menys de 
19 anys només assoleix 21 mesos, en el grup de 20-24,15 mesos i en el de 
25-29, 14 mesos. Tot plegat, les dones tenien el primer fill mes aviat -mig 
any, per terme mig- al segle XVIII que al segle XVII. 

Aixó va en favor de l'augment del nombre de filis per familia com
pleta ais 3 primers grups d'edat al matrimoni considerats: 8,33; 7,19 i 
6,21 contra 7,78, 6,43 i 5,59, al segle XVII. Per aquesta banda, el creixe-
ment demográfic sembla possible. 

També l'edat de la mare a la darrera maternitat retrocedeix al 
segle XVIII: mig any en el global. Teñir el primer fill mig any abans i el 
darrer mig any després que al segle XVII implica, lógicament, disposar 
d'un any mes de vida conjugal plena. 

Aquest aspecte, pero, no queda confirmat per les mitjanes de dura
da del període fértil de la dona, que reculen lleugerament al segle 
XVIII, a diferencia de les taxes de fecunditat que es mostren a l'alf a fins 
ultrapassar el 400%o. 

Quant a les concepcions pre-nupcials, al segle XVIII els percenta-
tges doblen els del XVII: 5,85% de mínim i 7,57% de máxim. 

Tots aquests comentaris pertoquen la Conca estricta, la zona de 
mes abast geográfic de les tres que hem sotmés a estudi i per a la qual 
disposem d'un nombre d'observacions sempre suficient. El comentari 
ais resultats que forneixen l'Alt Gaiá i la Plataforma Segarrenca es 
poden trobar en el eos del treball, pero rio creiem que valgui la pena de 
repetir-los en aquest apartat de consideracions generáis. 

Tot plegat, la Conca estava immersa i palesava un régim demográ
fic plenament mediterrani: edats al matrimoni primerenques, llarga 
durada del període fértil, alt nombre de filis per familia, edat a la darre-
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ra maternitat forí;a tardana. Res sembla indicar la practica de mesures 
contraceptives i només el període obligat d'alletament del nadó -sembla 
que un any, a l 'época- impedia que les relacions sexuals donessin fruit 
sense fre ni trava. Hom no deixava els filis a dida, com a la Franca atlán
tica, hom en perdia massa amb el decurs del temps, hi havien massa 
famílies trencades per la mort prematura d'un deis cónjuges...la vida 
estava massa plena de dificultáis -sobretot al segle XVII- com per no 
intentar de dur al món el máxim de filis possibles en el mínim de temps 
factible. La mort segaría moltes vides actuant sota diverses mascares, 
pero aixó forma part d'un altre apartat del present treball. 

Arribats a aquest punt, ens acontentaríem amb haver dibuixat amb 
traga el panorama vital de les famílies de la Conca ais segles XVII i XVIII. 
Ara bé, i cal no oblidar-ho, la visió cau, majoritariament, sobre le.s 
famílies completes, és a dir, aquelles on la mare ha arribat a 45 anys viva 
i on el marit també és present. Munió de famílies trencades, de parelles 
perdudes, han restat fora de l'analisi. El que volíem era donar una pers
pectiva del món demografic conquenc a partir del sistema de recons-
trucció de famílies. Sabem l'edat en qué van casar dones i homes tant de 
la parroquia en qüestió com de fora d'ella -hem recuperat el máxim 
nombre d'edats al casori possibles-, sabem quan tardaven les dones en 
dur al món el primer fill, quants descendents tenien les parelles, quan 
els tenien les dones en darrera maternitat, quan duraven les unions matri
moniáis... Coneixem forga aspectes de la vida demográfica moderna, pero 
molts pocs perqués. La vella limitació de la demografia ressuccita. 
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LA MORTALITAT 

LA MORTALITAT INFANTIL I JUVENIL 

Precisions sobre el terme "albat" 

La categoría d"'albat" engloba la mortalitat infantil -des del minut 
de vida a l'any- i la juvenil. Convé de mirar de precisar el límit superior 
d'aquesta categoría, l'edat-frontissa entre l'albat i el eos. Les opinions 
son diverses. Generalment, hom defensa que els 12-13 anys eren la ficti
cia barrera que marcava el pas d'albat a eos. Planes argumenta que el 
retard en la comunió o potser una atenció mes gran a la infancia a Cata
lunya que en altres zones feien que el marge oficial per passar a adult 
restes situat ais 13 anys (Planes, 970). Nadal, per la seva part, coMoca la 
frontera en els 12 anys al Palamós set-centista (Nadal). 

Massanell ha efectuat certes comprovacions al respecte atenent ais 
obituaris de Vilafranca del Penedés de la segona meitat del segle XVII. 
L'autor detalla que l'edat reglamentaria en qué els nens acostumaven a 
rebre l'Eucaristia era els 13 anys i conclou que entre els 11 i els 12 anys, 
les nenes, i els 13 i els 14, els nens, deixaven de ser considerats albats, car 
la comunió no era duta a terme en una edat fixa (Massanell: 1976,14 i 16). 

Viñals, al Premia del segle XVIIl, documenta un fadrí amb 
només 11 anys. Comas, a Vila-rodona, argumenta que albats només 
ho eren els nens fins a7 anys, puix que des d'aleshores fins els 13 anys 
eren inscrits a l'obituari sota la categoría de "mig eos". Dantí defensa 
que el límit superior en edat deis albats estarla pels volts deis 9 anys 
(Dantí, 101). 

Tant si fem cas de les argumentacions que postulen una edat quasi 
adolescent -13 anys- o mes infantil - 9 a 11 anys- com a frontera, podem 
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concloure que la categoría d'albat sempre abastava una realitat mes 
ampia que a Castella, on només ho eren els infants fins a 7 anys (Pérez 
Moreda). 

En el cas de la Conca de Barbera, cal fer esment obligatori a un 
document que hem localitzat en el fons de Vallespinosa. El 15 de novem-
bre del 1676, el rector publica un edicte dimanat del Bisbat tarragoní 
amb data 16 d'octubre. L'Arquebisbe hi considerava els interessos i 
enganys d'alguns pares que "feien passar" ais filis morts com a albats 
només peí fet que no combregaven, malgrat queja eren en edat d'haver 
pogut incórrer en greu pecat i teñir l'ánima en perill. Aixó mogué l'Ar-
quebisbe a publicar un decret on instava, sota pena d'excomunió major, 
"que los minyons que morirán en teñir dotse anys i mitg y las minyonas 
deu anys i mitg", fossin considerats com a cossos i rebessin els oficis fúne
bres com a tais, sense que el pares haguessin de judicar res. 

Desconeixem qualsevol normaüva arquebisbal posterior. Ara bé, 
una serie de casos informen de l'ampli marge d'actuació de qué gaudien 
els rectors, els quals, en moltes ocasions, obraven com els semblava con-
venient i atenent a uns designis arbitraos. El 22 d'abril del 1748, a L'Es-
pluga, una noia de 15 anys fou soterrada com a albat. L'argumentado 
del capellá per fer-ho era que "la edad nos computa per Anys sino per lo 
judici". La donzella no sabia parlar i els seus pares consideraven que mai 
havia pecat ni que fos venialment. 

Un cas extrem el forneix la documentado de Conesa. El 2 d'agost 
del 1809, una donzella de 13 anys fou soterrada com a eos. Si les disposi-
cions arquebisbals del 1676 seguien vigents ningú podia objectar res. La 
mare de la noieta no ho va creure així. En páranles del rector, va moure 
un gran escándol peí poblé i digué mil mentides. No en resulta castiga
da, segons el mossén per inacció del batlle. Sembla que el capellá en 
prengué una certa revenja en casar la pubilla de la casa. Al fons hi tras-
pua una qüestió económica: els drets de sepultura deis albats eren molt 
mes reduits que els deis cossos. 

Un altre exemple, sustret de la documentado de Barbera, acom-
pleta aquest confús panorama. Víctor Saperes Casamitjana va ser soter-
rat com a albat el 1797... a l'edat de 48 anys. El motiu: era "fatuo". Un cas 
semblant a l'espluguí, tot i que molt mes extremat. 

En el decurs del treball d'investigació, hem comprovat manta vega-
des com l'edat límit no era establerta d'una manera general i unificada. 
Ja hem escrit que hi entraven en joc els criteris del rector. L'únic que 
podem dir amb certesa és que resulta rar de trobar albats nois o noies 
mes enllá deis 13 anys. Els casos de mes de 12 anys son, també, escassos. 
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Marcarem, dones, els 13 anys com a barrera superior de l'estudi de la 
mortalitat infantil i juvenil. 

Sistema de cálcul 

L'análisi quantitativa d'aquest tipus de mortalitat presenta un bon 
nombre d'inconvenients derivats tant de la documentació com de la 
metodología. Aixó ha fet que hagin estat postulats diversos métodes de 
cara a establir la mortalitat infantil i juvenil amb la máxima precisió pos-
sible. Per exemple, la relació entre les taxes de masculinitat de párvuls 
en néixer i en morir, la combinado de les edats aportades per un docu-
ment fiscal -el cadastre- i el registre parroquial i la correspondencia 
entre els menors de 18 anys i els naixements celebrats en ima població 
(Pérez García, 450-451). 

D'altres historiadors proposen mes formes alternatives. La recons-
trucció sistemática d'una mostra significativa de famílies en seria ima. 
Establir el percentatge de nens morts abans del primer any de vida amb 
el nombre de naixements, un altra. Aquest segon métode faria inneces-
sari de corregir la taxa de mortalitat infantil i juvenil (Pérez Moreda, 
146-147). 

Encara hi ha qui ha afegit l'observació del costum de repeüció 
nominal en els registres de baptismes: im nom repetit pot indicar la 
desaparició de l'infant que el duia per primer cop (Rodríguez Cancho, 
226-227). 

Finalment, el sistema clássic posa émfasi en la necessitat de teñir 
en compte les entrades i sortides d'observació: només considerar els 
nens nascuts en una localitat concreta i que han estat enregistrats, pero 
excloent els batejats d'urgéncia morts i els nens declaráis sense vida 
(Henry, 219). 

Hem optal, en primer lloc, per ireballar sobre una mostra el mes 
ampia possible: qualsevol cas de defunció d'albat en el qual poguéssim 
saber l'edat del mateix en morir ha estat avaluat. Aixó inclou ais "primse-
nyats", fins i tot en les ocasions en qué aquesls no figuraven al registre de 
baptismes i només constaven al de defuncions pero aquest especificava 
l'edat del nadó en morir. 

El fet susdit, és bastant infreqüenl. Entre el 1731 i el 1810 a L'Es-
pluga, la llevadora batejá d'urgéncia 196 infants. Només retenim 6 casos 
relatius a nens morts després d'un baplisme per necessitat que hagin 
estat directament inscrits a l'obituari sense ser-ho abans ais Uibres de 
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baptismes. A Solivella, del 1685 al 1815, la circumstáncia es dona amb 
mes assiduitat - 5 casos sobre 50-. 

Per altre cantó, a Vilanova de Prades 19 óbits d'albats no han tro-
bat la corresponent partida de baptisme, fet que succeeix idéntic nom
bre d'ocasions a Validara, on 6 corresponien a infants batejats d'urgén-
cia per la llevadora. Queda ciar que tot depenia de la cura anotadora del 
rector pero que, fins i tot en casos extrems, el volum de representativitat 
d'aquest grup d'albats no devia ser massa alt. En tot cas, establir-lo tin-
dria pocs efectes práctics car, excepte en el cas deis "primsenyats", segui-
ríem desconeixent l'edat del menut en morir, si el registre no la detalla 
- i aixó no s'esdevé fins ben entrat el segle XVIII-. 

Cal considerar, també, la manca d'anotació deis infants batejats 
d'urgéncia: a Pira no en documentem cap fins el 1696 i a Vilanova de 
Prades fins el 1730. Els dos registres arrenquen de fináis segle XVI. 

Té cabuda, com defensa Henry (98), la possibilitat d'atorgar un 
3% de presencia documental ais infants primsenyats morts. Sembla una 
mesura aleatoria i arriscada: a Rocafort, només representen el 2,2% 
entre el 1675 i el 1800 (Gual: 1988, 108). 

En definitiva, per tal de calcular el quocient de mortalitat infantil, 
hem bandejat la qüestió deis nens batejats d'urgéncia i d'aquells que 
havien mort. Simplement, hem retingut els casos en qué teniem la certe-
sa de conéixer la seva edat en morir per passar a establir les taxes corres-
ponents. 

Percentatge de casos avaluáis 

Convé de saber, dones, quin és el percentatge d'observacions que 
hem pogut avaluar sobre el total de casos de morts d'albats en conjunt. 
Es a dir, en quin tant per cent d'ocasions hem pogut determinar l'edat 
de l'infant en morir i en quin tant per cent aixó ha estat impossible. 

Percentatge d'edats en morir calculades. 
Parróquies de la Conca estricta (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

% Segle XVII 

72,5 

-

68,8 

% Segle 
XVIII-1815 

87,0 

97,8 

78,3 
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Parroquia 

Guardia P. 

Pira 

Rqjals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

% Segle XVII 

49,1 

83,9 

-

90,4 

78,8 

75,0 

81,1 

-

72,7 

% Segle 
XVIIM815 

70,7 

87,6 

78,9 

81,4 

92,8 

86,1 

96,2 

86,1 

D'on en treiem en ciar que al segle XVIII i primers quinze anys 
del segle XIX la documentació consent un major aprofundiment de 
l'estudi -fet que era previsible atenent a la major qualitat de la infor
mado disponible- Peí que fa a les diverses etapes del segle XVII con-
siderades, observem com son tres quartes parts les actes de defunció 
d'albats que permeten de trobar correlació amb el baptisme corres-
ponent. La Guardia deis Prats ofereix un rendiment molt baix, car 
només en la meitat de les ocasions sabem o podem saber l 'edat en 
morir de l'albat. Sense considerar aquest cas el percentatge mitjá és 
del 76,7. 

Al segle XVIII i primers quinze anys del XIX, la situació millora 
ostensiblement. En mes d'un 86% de les oportunitats, per terme mig, 
pot ser coneguda l'edat de l'infant en morir. Els resultats de les grans 
parróquies de L'Espluga i Vimbodí son dignes de menció especial, puix 
que en aqüestes la coneixen^a de l'edat de decés del menut arriba a la 
práctica totalitat de les avaluacions. 

Respecte a les dades del segle XVII, el coneixement de l'evolució 
de la mortalitat infantil i juvenil millora a La Guardia en un 21%, a 
Vilanova de Prades en un 17%, a Barbera en un 15%, a Forés en un 
10% i, mes minsament, a Vilaverd-La Riba en un 5% i a Pira i Validara 
en un 3%. 

Quedem, dones, que com a mínim, per terme mig, controlem tres 
quartes parts de les entrades en avaluado -segle XVII- i que en certes 
localitats el percentatge del segle XVIII és altíssim. 
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Peí que fa ais diversos llocs de l'Alt Gaiá, la mitjana resta retallada 
significativament: només abastem un 65,3% deis casos, és a dir, dues ter
ceres parts. Santa Perpetua -68,6% entre 1571 i 1711-, Biure -68 ,1% 
entre 1651 i 1770- i Vallespinosa -66,3% al segle XVII- resten al voltant 
de la mitjana, mentre que al nucli Figuerola-Guimons controlem un 
72,3% deis casos entre el 1611 i el 1815. Les Piles -57,1% entre 1611 i 
1710- i Pontíls -59,6% del 1661 al 1760- resten a la banda baixa. 

La comparado entre els resultats destriats per segles és molt signfi-
cativa: son forga equilibrats a Figuerola-Guimons -71,6% d'edats cóne-
gudes el 1611 al 1700 i 72,6% del 1701 al 1815-, pero extraordinária-
ment dispars a Pontils -25,5% del 1661 al 1700 i 74,2% del 1701 al 
1760-. Finalment, durant la segona meitat del segle XVII hom pot esta-
blir un 59,1% a Biure i del 1701 al 1780 un 71%. 

Queda ciar que, a l'igual que a la Conca, hom pot determinar 
l'edat de defunció de un nombre major d'albats al segle XVIII que al 
segle XVII. En aquesta centuria, la mitjana de les 6 localitats és 58% 
64,5% sense Pontils- contra 72,5 al Set-cents. De tota manera, els per-
centatges alto-gaianencs sempre son inferiors ais conquencs en l4 punts, 
tant al segle XVII com al XVIII. 

Per a la Plataforma Segarrenca, cal destacar el baixíssim nombre 
d'establiments d'edat de defunció que ha estat possible a Savellá i a 
MontarguU-Rauric. A la primera localitat, del 1668 al 1700, només ha 
resultat coneguda en una tercera part deis casos l'edat de defunció del 
menut. Al segon nucli, del 1591 al 1690, tan sois el 48%. Aqüestes dades 
constrasten amb les de Conesa -80,9% del 1631 al 1700- i Passanant 
-75,8% del 1621 al 1700-. Per tant, hi ha una gran diferencia en la mitja
na general si hom considera o no els casos de Montargull i Savellá: 
59,5% contra 78,4%. 

En el segle XVIII i primers quinze anys del segle XIX, podem con
cretar les edats de defunció d'entre un 85,1% -Passanant- a un 90,4% 
-Savellá- deis albats finats. Conesa - 9 0 , 3 % - i Segura -88 ,5%- comple
ten la serie i determinen una mitjana conjunta de 88,6%, superior en 2 
punts a la de la Conca estricta i en 14 a la de l'Alt Gaiá també al segle 
XVIII. Hi ajuda el fet que a Conesa i Passanant haguem passat a contro
lar un 10% mes de casos al segle XVIII que al XVII. 

Establim, dones, que l'edat de defunció de la criatura resulta cone
guda en un 75% deis casos -65% a l'Alt Gaiá- durant les diverses etapes 
del segle XVII. Al segle XVIII, a l'Alt Gaiá arribem a concretar-ne el 
75%, pero a la Conca i a la Plataforma estem ben a prop del 90%. Tots 
aquests resultats sempre en mitjanes percentuals. 
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Relació albats-baptismes 

El nombre de casos sobre el qual treballem per tal d'establir els 
diferents quocients és, dones, representatiu. Ara bé, hem escrit que una 
manera d'atansar-se rápidament a l'abast de la mortalitat infantil i juve
nil en una comunitat era posar-la en relació amb el nombre de baptis-
mes. Pérez Moreda proposa de destriar la mortalitat infantil de la juvenil 
pero, si ho fessim, hauríem de deixar fora d'observació tots els casos 
indeterminats i, encara que no massa importants quantitativament, els 
resultats resultarien enfosquits i distorsionats. Per aixó, la següent taula 
recull la "ratio" entre albats morts -en conjunt- i baptismes. El calcul és 
el máxim acurat possible, car ha estat precisat el període d'observació al 
detall. 

Aqüestes son les "ratios": 

"Ratio" d'albats morts sobre baptismes. 
Parróquies de la Conca estricta (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

* Guardia P. 

Pira 

Rocafort 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/R. 

Vimbodí 

Mitjana 

Període 

16.35-1700 

-

1590-1700 

diversos 

1647-1700 

1640-1700 

-

-

1631-1700 

1644-1700 

1671-1700 

-

"Ratio" 

387,0 

-

296,5 

362,0 

227,9 

306,3 

-

-

342,7 

313,4 

430,0 

-

333,2 

Període 

1701-1815 

17.30-1810 

1701-1734 

1701-7/43-67 

1701-1814 

1701-1800 

1725-1815 

1685-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1699-1815 

"Ratio" 

384,3 

464,6 

339,0 

365,3 

383,9 

375,3 

302,5 

429,3 

352,0 

338,4 

411,8 

427,8 

381,2 

*Penoclcs c.ilcul.its a La Guardia deis Prats: l.̂ iOrvlGOV, 1620-1626, 1635, 1640-1650, 
1655-1674, 1687-1700. 
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La raitjana global deis diversos períodes avaluáis del segle XVII és 
333,2 %o. Equival a poder argumentar que 1 de cada 3 nens nascuts, 
exactament, no arribava a l'adolescéncia. Amb tot, la rao de Pira sembla 
molt baixa. Sense considerar-la la mitjana abasta el valor 348,3 per mil. 

No cal dir que Pira ostenta el mínim, seguit de Forés i de Rocafort 
amb xifres properes al valor 300. Vilanova es sitúa en una franja intermi-
tja, mentre les dades de Validara son un xic superiors a la mitjana i les 
de Barbera i, sobretot, Vilaverd-La Riba netament superiors. Cal reteñir 
que la rao proporcional mes alta es dona en les parróquies amb mes 
habitan ts. 

Al segle XVIII, la "ratio" augmenta 48 punts respecte al segle XVII 
i informa que quasi 4 de cada 10 nou-nats no arribaven a edat de casori. 
La xifra mes elevada pertoca L'Espluga - o n eren quasi la meitat deis nas
cuts que no arribaven a fadrins- i la mes baixa Rojals on només eren 3 
de cada 10-. Barbera, Pira i Rocafort mostren uns valors molt atansats a 
la mitjana, mentre que els de Solivella, Vilaverd i Vimbodí resten en la 
banda alta. La Guardia deis Prats i Validara queden netament per sota 
de la mitjana, fet que encara és mes evident en els valors de Forés -pri
mer terf del XVIII- i Vilanova, molt igualitaris. 

S'obre un esvoranc ciar entre máxims i mínims: 430 contra 227 al 
segle XVII -Vilaverd i Pira-, 464 i 302 al segle XVIII -L'Espluga i Rojals, 
amb períodes d'avaluació molt semblants-. 

Per 8 parróquies disposem d'informació en ambdues centúries. La 
rao només cau en 2: mínimament a Barbera -2,7 punts- i perceptible-
ment a Vilaverd-La Riba -18,2 punts- A la mitja dotzena de localitats on 
la "ratio" albats-baptismes és superior al segle XVIII que al segle XVII, 
podem distingir unes de molt estables -La Guardia guanya 3,3 punts i 
Validara 9,3-, un parell de creixement intermig -Vilanova amb 25 punts 
d'augment i Forés amb 42,5- i dues mes de prou descompensades 
—Rocafort creix 69 punts i Pira 156-. 

Tot i que hem escrit els nostres dubtes sobre la fiabilitat de la 
"ratio" de Pira al segle XVII, sembla incontestable que, a la llum de les 
dades disponibles, la mortalitat infantil i juvenil posada en relació amb 
els baptismes experimenta un creixement notable i ciar al segle XVIII 
respecte al segle XVII. Amb tot, sempre resta el dubte del subenregistra-
ment deis albats al segle XVII i, per tant, que la rao proporcional il-lus
tres xifres inferiors a les reals. 

No disposem d'un ventall de resultats relatius a altres árees massa 
ampli. En el cas de Catalunya, hom informa que al Valles Oriental, del 
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1640 al 1680, un 85% deis nascuts superaven els 9 anys (Dantí, 101). 
Encara que introduissim la correcció de considerar els albats traspassats 
entre 9 i 13 anys, l'expectatives de vida en el moment de néixer, al Valles, 
doblen les de la Cenca. 

A Sant Boi del Llobregat, entre el 1626 i el 1705, la "ratio" albats 
naixements, resta situada entre 426%o -1666 a 1675- i 596,9 %o -1646 a 
1655- (Codina, 127). Aquests resultats no admeten comparado ni amb 
els del Valles Oriental ni amb els de la Conca i son molt mes alts. 

Al llarg del segle XVII, a Ondara, la "ratio" albats-baptismes fou de 
358%o, tot i que assolí el 430%o del 1640 al 1670 (Miralles, 350). A 
Pedralba i Teulada resulta del 310%o (Casey, 38) i a Guadalest, del 
214%o (Pía), en la mateixa centuria. Excepte en relació amb el marque-
sat de Guadalest, els resultats guarden molta semblanga amb els de la 
Conca. 

De relacions entre total d'albats morts i infants batejats, referents 
al segle XVIII, controlem la de Benimaclet, on resulta de 39,28% entre 
el 1700 i el 1799 (Pérez García, 412). El resultat és molt similar al de la 
Conca. 

En el cas de l'Alt Gaiá, els resultats obtinguts en establir la relació 
entre baptismes i albats son: 

"Ratio" d'albats morts sobre baptismes. 
Parróquies de l'Alt Gaiá (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-Gui. 

Les Piles 

Pontils 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

Període 

1669-1700 

1613-1700 

1641-1705 

1665-1700 

1632-1711 

1609-20/33-99 

"Ratio" 

211,5 

216,1 

287,6 

253,5 

247,0 

221,6 

239,6 

Període 

1701-1763 

1701-1815 

1701-1760 

"Ratio" 

247,3 

318,4 

318,7 

294,8 

Els resultats del segle XVII son baixos, inferiors en gairebé 100 
punts ais de la Conca. A l'Alt Gaiá poc mes de 2 infants de cada 10 no 
arribaven a edat de contraure matrimoni, contra els mes de 3 de la Con
ca. A Biure, Figuerola-Guimons i Vallespinosa, les dades mostren una 
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gran igualtat i es sitúen clarament per sota de la mitjana, mentre les 
xifres de Pontils i de Santa Perpetua son lleugerament superiors i només 
les de Les Piles es destaquen clarament. 

Al segle XVIII la informado resta reduída a 3 parróquies. La ten
dencia cap a un increment de la proporció d'albats respecte els baptis-
mes sembla definir-se amb claredat: la mitjana és superior en 55 punts a 
la del segle XVII. Interpretem que 3 de cada 10 nadons no celebra el 
tretzé aniversari. Recordem que a la Conca eren 4 de cada 10, en aquel-
Íes dates. A mes, hom obté una gran semblanza de xifres entre Figuero-
la-Guimons i Pontils, mentre que Biure resta situat en la part baixa, dis-
tant de la mitjana. 

La diferencia deis resultáis entre ambdues centúries és ampia a 
Figuerola-Guimons -102,3 punts-, perceptible a Pontils -65 ,2- i mes 
minsa a Biure -35,8 punts- Podem concloure que la mortalitat infantil i 
juvenil s'incrementá al segle XVIII respecte al segle XVII en 50 punts - o 
un 5 % - a l'Alt Gaiá, com ja havia succeit a la Conca estricta, pero hem 
de convenir que l'abast de la mateixa sempre resulta inferior a l'Alt Gaiá 
que a la Conca: 239 contra 332 de rao al XVII, 294 i 381 al XVIII. Dissor-
tadament, no podem anar mes enllá de la constatado. 

En el cas de la Plataforma Segarrenca ha calgut deixar fora d'ob-
servació el nucli Montargull-Rauric a causa de les deficiéncies documen
táis que presenten les defuncions d'albats, car moltes figuren inscrites 
en la partida de baptisme sense que en coneguem la data d'escaien^a. 

Així: 

"Ratio" d'albats morts sobre baptismes. 
Parróquies de la Plataforma Segarrenca (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

Període 

1640-1700 

1654-70/83-700 

1669-1688 

-

"Ratio" 

307,9 

305,8 

369,4 

-

327,7 

Període 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

"Ratio" 

409,6 

325,6 

321,8 

284,0 

335,3 

Uns resultáis molí homogenis de Conesa i Passanant i mes alls de 
Savellá -encara que per un lapse d'observació molí cur l - permelen de 
determinar un 32,8% d'infants que moren abans d'haver arribal a com-
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plir amb el precepte eucarístic. Es tracta d'un valor molt acostat a l'ob-
tingut per la Conca estricta durant el segle XVII. 

Al llarg del segle XVIII, la mitjana percenttial obtinguda és molt 
semblant a la del segle XVII, a causa de la minva de Savellá -47,6 punts-
i l'entrada en avaluado de Segura, amb una "ratio" discreta. Malgrat tot 
convé considerar l 'augment conesí -101,7 punts- i l'estabilitat a l'alga de 
Passanant-19,8 punts-. 

A la zona segarrenca, dones, una tercera part deis infants nats 
morien abans d'arribar a l'adolescéncia i, segons els nostres cálculs, aixó 
s'esdevenia tant al segle XVII com al segle XVIII. 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil 

Fins aquí els resultats obtinguts a partir d'im sistema de cálcul sen-
zill i que aporta una informado que considerem mes que orientativa. 
S'imposa, llavors, el cálcul deis quocients de mortalitat a la manera clás-
sica i, com podrem comprovar, cedeixen unes xifres inferiors a les obtin-
gtides fins ara a causa d'im element protx ciar: el nombre de baptismes 
sobre el qual resta establert el quocient és el mateix que en el sistema 
anterior pero el nombre d'observacions -els casos amb edat de defunció 
de l'albat coneguda- és menor. Hem tractat en vm altre pimt quant és de 
menor: entre un 15 i un 40%, depenent de les poblacions, de les zones i 
de les époques. Cal teñir present sempre aquest factor. 

L'estudi ha estat dut a terme distingint entre 3 grups d'edat a l'ho-
ra de la classificació de les defuncions d'albats: de segons de vida a un 
any, d'im any i un dia a 5 anys i de 5 anys i un dia a 13 anys. No hem 
introduit, com fan alguns autors, mes divisions en la part final de les 
categories perqué considerem - i les xifres ho demostren- que el quo
cient de mortalitat un cop superats els 5 anys cau en picat i que subdivi-
dir-lo implica perdre encara mes la visió. 

Al segle XVII aquests son els resultats: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parróquies de la Conca estricta (s. XVII) 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Període 

1635-1700 

1597-1700 

0-1 any 

150,41 

92,39 

1-5 anys 

110,57 

86,29 

Mes de 5 

19,51 

26,40 

Total 

280,49 

205,08 
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Parroquia 

*Guárdia P. 

Pira 

Rocafort 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd-R. 

Mitjana 

Període 

diversos 

1647-1700 

1675-1700 

1631-1700 

1644-1700 

1671-1700 

0-1 any 

77,03 

80,88 

160,00 

143,19 

138,06 

194,71 

129,58 

1-5 anys 

35,66 

84,56 

111,10 

98,59 

82,09 

152,65 

95,19 

Mes de 5 

5,71 

25,73 

86,67 

28,17 

14,93 

28,04 

29,40 

Total 

118,40 

191,17 

357,77 

269,95 

235,08 

375,40 

254,17 

*Guárdia deis Prats: veure detall en quadrcs anteriors. 

Malgrat que, evidentment, en el quadre hi han de figurar tots els 
resultáis que hem pogut assolir, sembla que les xifres de Forés, La Guar
dia i Pira contenen unes deficiéncies importants, segurament causades 
peí subenregistrament de les defuncions d'albats i especialment deis 
morts en el primer any de vida. Sense considerar les dades d'aquestes 3 
parróquies, els quocients son 157,27, 111 i 35,46 en els diversos grups 
d'edat a la defunció. Totalitzen 303,73 que és el quocient de mortalitat 
infantíl i juvenil. Recordem que era de 333 en la "raüo" albats/baptismes. 

Per un altre cantó, convé reteñir que a les 5 parróquies que resten 
en avaluació, la mortalitat infantil supera a bastament la juvenil tot i que 
agrupem els resultats obtinguts pels dos grups relatius a aquesta -el 
segon i el tercer-. El máxim de mortalitat infandl resta a Vilaverd-La 
Riba -dades del darrer terf del segle XVII- on quasi aconsegueix el 
200%o i el mínim a Vilanova de Prades -138%o-. També a Vilaverd cor-
respon el máxim de la mortalitat entre 1 i 5 anys d'edat i també a Vilano-
va el mínim. Igualment s'esdevé amb els totals que osciMen entre el 
235%o vilanovenc i el 375%o vilavertá. Rocafort segueix a Vilaverd i Bar
bera i Validara obtenen uns valors mitjans. 

Peí que fa al segle XVII, disposem de poques dades bibliográfiques 
que aportin punts de comparado amb els quocients que hem obtingut. 
Restem informáis de l'evolució de la mortalitat infantil i juvenil en diver
ses parróquies del País Valencia, pero la diversitat metodológica fa per-
dre molts cops la traga que mena a una comparanza adient. Sabem que 
a Bellreguard un 46,4% deis albats morien abans de l'any de vida i que 
un 92,5 no passava deis 5 anys. La taxa de mortalitat, entre el 1625 i el 
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1699, era del 178%o, 20 punts superior a la conquenca. Albats ho eren, 
allí, els nens morts que no superaven els 11 anys (Casanova, 261). El 
nombre de casos observats era 140. 

Per a un nombre de mostres no massa mes alt -219 infants-
coneixem que a Ondara, al llarg del segle XVII, el 15% deis nats van 
morir al primer any de vida, el 13,6% entre 1 any i 5 anys i el 8,2% entre 
els 5 anys i 1 dia i el 10 anys. Ais 20 anys havien mort un 40% deis nadons 
(Miralles, 350). 

A Pedralba, el quocient de mortalitat infantil -157%o- era, durant 
el segle XVII, calcat al de la Conca. En canvi, la mortalitat entre 1 i 4 
anys era significativament superior -167%o— (Casey, 38). 

A la població de Serra, entre el 1620 i el 1679, la mortalitat de 
menors d'un any abastava el 136%o deis baptismes i la deis nadons morts 
entre 1 i 4 anys restava al 106%o (Martínez, 361-367). 

Al marquesat de Guadalest, ais 15 anys havien mort el 23,6% deis 
infants batejats (Fia, 188). I a Morvedre, el quocient de mortalitat infan
til era 176%o del 1640 al 1720 (Iborra). 

A la localitat de Los Molinos, entre el 1620 i el 1664, els quocients 
deis 3 primers grups d'edat eren 265%o, 205%o i 74%o i del 1665 al 
1709, 304%o, 208%o i 35%o (Soler, 186). Aquests resultats son molt supe-
riors ais de la Conca i presenten for^a disparitat amb els de Mocejón, on, 
del 1606 al 1615, hom detalla 208, 177 i 201 %o - u n valor prou alt i atípic 
en el darrer g rup- (Pérez Moreda). 

Poca informado controlem referent a localitats de mes enllá deis 
Pirineus. A Pont de Vaux -Bresse- només ens resulta conegut que la 
meitat d'infants eren morts abans d'arribar a l'edat adulta (Turrel). A 
Borgo Panigale -ravals de Bolonya-, la mortalitat infantil s'enduia vora 
el 40% deis batejats entre el 1641 i el 1700 (Bellettini). 

A la parroquia anglesa de Colyton, a la segona meitat del segle 
XVII, un 118%o deis nois i un 147%o de les noies morien abans de l'any 
de vida, un 113%o entre el primer i el cinqué aniversari i un 65% entre 
el cinqué i el nové (Wrigley). 

Flinn (135) aporta els següents quocients de mortalitat infantil en 
l'etapa anterior a 1750 i en tant per mil: 154 a Alemanya, 187 a Anglater-
ra, 252 a Franca i 283 a Suissa. Considera 8, 23, 33 i 2 reconstruccions 
familiars, respectivament, de cara a dur a terme les mitjanes pondera-
des. Els resultats corregits de la Conca estricta son molt semblants ais 
alemanys i es sitúen en la banda baixa. A mes, guarden forga similituds 
amb alguns de valencians i els de Colyton, mentre difereixen clarament 
deis de l'interior peninsular. 
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En el segle XVIII i fins el 1815 el nombre de parróquies que sotme-
tem a avaluacio s'amplia i, com hem escrit, també el nombre de casos on 
sabem l'edat de defunció del albat és superior. Així: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parróquies de la Conca estricta (s. XVIII-1815). 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Pira 

Rocafort 

Rqjals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd-Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

Període 

1701-1815 

1730-1810 

1701-1735 

1701-08/43-67 

1701-1814 

1701-1800 

1725-1815 

1685-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1699-1815 

0-1 any 

133,40 

167,85 

118,65 

147,29 

123,35 

141,74 

108,09 

168,52 

107,84 

142,46 

141,43 

162,39 

138,57 

1-5 anys 

162,69 

252,16 

132,77 

152,45 

173,25 

147,71 

108,09 

184,93 

133,33 

164,73 

176,20 

216,59 

167,08 

Mes de 5 

38,20 

34,35 

14,12 

5,17 

39,50 

73,79 

22,55 

35,60 

45,10 

37,44 

36,94 

32,63 

34,62 

Total 

334,29 

454,46 

265,54 

304,91 

336,10 

363,24 

238,73 

389,05 

286,27 

344,43 

354,57 

411,61 

340,27 

Tots els cálculs resulten ara efectuats sobre una base mes fiable que 
al segle XVII: el subenregistrament d'albats és menor i el nombre d'ob-
servacions retingut molt mes alt. 

El quocient de mortalitat infantil ha passat del 157,27%o del segle 
XVII al 138,57%o. Escrit en al tres paraules: al segle XVII la mortalitat de 
nens menors d'un any abastava el 51,8% del total de decessos d'albats, 
mentre al segle XVIII només en controla el 40,7%. Una diferencia d ' I I 
punts és apreciable i potser apunta vers la millora de les condicions de 
vida deis nou-nats en el primer any d'existéncia i, qui sap, vers una millo
ra de les condicions del part i de l'alletament. Aquest extrem caldra 
comprovar-lo en tractar la mortalitat endógena i l'exógena. 

Al segle XVIII el grup de defuncions d'albats entre 1 i 5 anys és 
majoritari: representa un 167,08%o davantel l l l % o del segle XVII i pas-
sa del 36,5% del Sis-cents al 49,1% del Set-cents, sempre en relació amb 
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el total d'albats morts. Per tant, té lloc tin despla^anient important i que 
ha de ser anotat: al segle XVIII moren mes infants que al segle XVII 
entre el primer i el cinqué aniversari, mentre que la mortalitat infantil és 
en retrocés al llarg del XVIII posada en relació amb el conjunt de 
defuncions de menuts. 

Com és de veure, pocs canvis s'experimenten en el grup d'albats 
morts amb mes de 5 anys: 34,62%o al XVIII i 35,46%o al XVII, 10,2% 
sobre el total contra ll ,7%o. La mortalitat afecta amb el mateix grau 
d'incidéncia ais nens que van camí de l'adolescéncia o, si mes no, aixi 
semblen demostrar-ho les xifres. 

Amatents a una análisi mes localitzada, ens adonem que en el grup 
de la mortalitat infantil hi ha diferencies ostensibles. L'Espluga, Solivella 
i Vimbodí superen ámpliament la mitjana amb uns valors 167, 168 i 
162%o, respectivament. Hi ha un grup de cinc parróquies -La Guardia, 
Vilaverd, Vilanova i Barbera- que ronden la mitjana: del 147%o de la 
Guardia al 133%o de Barbera. Mentre Pira i Forés resten discretament 
en la banda baixa, a Validara i Rojals el quocient de mortalitat infantil és 
clarament inferior a la mitjana -107 i 108%o, respectivament-

En el grup d'albats morts entre 1 any i 1 dia i 5 anys sobresurten 
un altre cop amb forga les dades referents a L'Espluga -252%o- i Vimbo
dí -216%- i encara Solivella resta allunyada de la mitjana -I84%o-. El 
grup Vilaverd, Pira, Vilanova i Barbera resta molt aproximat al valor 
mitjá, mentre que La Guardia i Rocafort i, molt clarament. Validara i 
Forés i, sobretot, Rojals, resten per sota. 

En el sector d'infants morts amb mes de 5 anys obtenim ima gran 
igualtat deis tants per mil en 7 parróquies: del 39%o de Pira al 32%o de 
Vimbodí, passant per Barbera, Vilanova, Vilaverd, Solivella, L'Espluga i 
Vimbodí. Les 3 darreres parróquies perden el paper específic —sempre 
dins uns valors elevats- que juguen en els altres dos primers grups. El 
resultat de Rocafort és sorprenentment alt i el de La Guardia permet de 
pensar que els infants amb mes de 5 anys restaven fora de perill. Valida
ra amb un valor superior a la mitjana i Rojals i Forés, en línia baixa, com
pleten la relació. 

La situació de les diverses localitats en la classificació anterior 
depén del tant per mil que en cadascuna abasta la mortalitat infantil i 
juvenil considerada en conjunt. Com hem defensat abans, concedim 
tanta o mes validesa a la "ratio" albats/naixements que ais quocients ate-
nent al fet que en el ciilcul deis segons escapen casos de l'observació. Per 
aixó, no ens estendrem massa en el lloc on volem assenyalar els diferents 
tants per mil del conjunt del grup d'edats de defunció deis albats. 
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Queda ciar que els resultats son molt dispars: del 238%o de Rojals 
poc mes de 2 infants de cada 10 morts abans del tretzé aniversari- al 
454%o de L'Espluga - 4 nens i mig de cada 10 morts abans de l'adoles-
céncia- hi ha una amplia separado. El mes freqüent és el quocient glo
bal que "baila" entre 334%o -Barbera- i 389%o -Solivella-. Dins aquest 
sector hi ha Pira, Vilanova de Prades, Vilaverd-La Riba i Rocafort. Men-
tre, Vimbodí resta en la franja alta —411%o- i La Guardia 304%o- obre el 
pas a un parell de localitats -ultra Rojals- on la mort sembla preservar 
els petits: Forés i Validara. 

Abans de recorrer a la informado subministrada per la bibliografía 
comparativa, convé de reteñir el canvi de signe que sembla experimen-
tar-se en la mortalitat de menors: el grup 1 a 5 anys guanya pes percen-
tual al segle XVIII i pren el relleu a la mortalitat infantil própiament 
dita. A Barbera, a Vilaverd, a Rocafort i a Validara -parróquies on dispo-
sem d'informació relativa ais dos segles- el fenomen és ciar: 150 a 
133%o, 194 a 141 %o, 160 a 141 %o i 143 a 107%o -retrocés de la mortali
tat infantil- 110 a 162%o, 152 a 176%o, 111 a 147%o i 98 a 133%o, aven? 
de mortalitat entre 1 i 5 anys, respectivament. A Forés, Pira i Vilanova, 
altrament, la mortalitat infantil creix al segle XVIII respecte al XVII, 
pero encara ho fa molt mes espectacularment la que afecta el grup d'en-
tre 1 i 5 anys -a Pira i Vilanova dobla la presencia-. 

No cal dir que tots aquests canvis guarden relació amb l'augment 
de la mortalitat infantil i juvenil pero molt cops superen la proporciona-
litat estricta i d'aquí que haguem cregut important el ressenyar-los. 

En el cas de la capital de l'Urgell, Planes estableix uns primers 
quocients que son 125%o, 238%o i 85%o en els 3 primers grups d'edat. 
L'autor considera que el primer amaga un greu subenregistrament i, 
per l'etapa 1710 al 1750, un cop efectuades les esmenes pertinents, 
estableix 171%o, 248%o i 84%o (Planes, 1009). El resultat global 
-503%o- implica que la meitat deis nens no arriben a adolescents i 
supera a bastament fins i tot la "ratio" obtinguda per la Conca al segle 
XVIII-38 l%o-. 

El cas de Vilanova i la Geltrú forneix uns resultats mes acostats ais 
conquencs. A la primera meitat de segle: 154%o de O a 1 anys, 219%o d ' l 
a 4 i 51%o de 5 a 9. Afegint-hi el 15%o del grup 10-14 anys obtenim un 
439%o. A la segona mdta t de segle: 127, 180, 38 i 12. Un 357%o (Mar
tínez, 145-146), inferior a la proporció albats-naixements conquenca set-
cendsta. 

A Palamós, el quocient de mortalitat infantíl resta situat sempre 
entre el 200 i el 240%o al Uarg del segle XVIII (Nadal, 286). A Vilafranca 
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del Penedés, els quocients de mortalitat infantil son 200%o del 1776 al 
1780 i 212%o del 1795 al 1799 (Massanell, 61). 

Encara podem esmentar "ratios" espectaculars: 622%o de mitjana 
entre el 1706 i el 1725 a Sant Boi de Llobregat (Codina, 127). 

Al País Valencia, disposem deis resultats de Morvedre: 371 %o de 
mortalitat infantil entre el 1720 i el 1760 i 476%o del 1761 al 1780 (Ibor-
ra). Son espectaculars, certament. Com també ho resulten els de Dénia 
-509%o tots els grups d'edats- i, mes acostats a la nostra dimensió, els de 
La VilaJoiosa-382%0 en conjunt de la mortalitat infantil i juvenil- (Ber-
nabeu, 507). 

A Mallorca, del 1710 al 1719, la mortalitat infandl afectava el 
151 %o deis nascuts i a fináis deis setantaja era del 231 %o en el grup de 
0-1 anys (Segura, 30). 

A Ejea de los Caballeros —nord aragonés-, un 34,14% deis nascuts 
era mort abans del desé 'aniversari, a cavall deis segle XVII i XVIII 
(Moreno, 64). Porga similitud amb la Conca. 

Servem també els casos de Granada i Cáceres. A la primera ciutat 
el grup de nens morts entre O i 5 anys obtenía el quocient 322%o el 
1752, el 391%o el 1768 i el 310%o el 1787 (Sanz, 339-343). Aquests resul
tats no son massa lluny deis conquencs, pero sí que hi resten els de Cáce
res: 340%o de mortalitat infantil i 189%o entre 1 i 2 anys, al llarg del 
segle XVIII (Rodríguez, 229). 

Aportarem, també, elements comparatius referents a localitats 
franceses. A Sainghin-en-Mélantois, a la década deis 40 del Set-cents, la 
mortalitat infantil abastava el 259%o, la del grup 1-4 anys el 201 %o, la del 
grup 5-9 anys el 34%o i al sector de mes de 10 anys el 24%o. Un 518%o 
total que només serva certa similitud amb l'obtingut a Tárrega i que la 
Conca sembla no consentir de cap de les maneres. A la década deis 60 el 
conjunt havia caigut al 472%o (Deniel-Henry). 

A Suresnes, entre el 1735 i el 1789, un 23,9% deis nens moría 
abans del primer aniversari i un 21% mes abans del quart. Hom informa 
d'una posterior caiguda, no quantificada (Allieu-Pendino). 

A Mussey i Blecourt -parróquies ambdues del Vallage-, els resul
tats eren ben dispars. Mentre a la primera un 56,1 deis nascuts no arriba-
ven ais 20 anys, a la segona el percentatge queia al 41,9 (Arbellot). 

A Verneuil-Vernouillet, del 1740 al 1764, la mortalitat infantil va 
atényer el 224%o i del 1764 al 1789, el 178%o. En els mateixos períodes. 
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el grup d ' l a 4 anys, controla el l l l % o i el 98%o deis casos. El 48% deis 
nats no arribaven ais 20 anys (Lenglet). 

Entre el 1760 i el 1821 el quocient de mortalitat infantil a Vallorbe 
-Juras- era de 142%o, arribant a 209%o a la década deis 70 (Hubler). 

Excepte en el darrer cas, els resultats sempre son molt superiors ais 
de la Conca. Només les dades de Blecourt semblen acostades a les con-
quenques. 

Hom ha efectuat un recull deis quocients aportats per 30 mono-
grafies i referents a la mortalitat infantil. L'autor estableix taxes d'entre 
150 i 200%o a les regions costaneres, de 200 a 250%o a l'Ile-de-France i 
de vora 300%o a la valí de la Loira (Dupáquier, 274-275). 

A Colyton, durant la primera meitat del segle XVIII, 162%o de 
quocient de mortalitat infantil pels nois i 203%o per les noies, 82%o 
entre 1 i 4 anys i 23%o en cadascun deis dos grups posteriors (Wrigley). 

Flinn (135), per a l'etapa 1740-1790, recull per ordre decreixent 
els següents quocients de mortalitat infantil: 388 per mil de mitjana pon
derada en 2 parróquies alemanyes, 237 per mil en 2 suisses, 213 per mil 
en 47 franceses i 161 per mil en 8 angleses. 

Per tal de donar a conéixer els quocients de mortalitat infantil i 
juvenil obtinguts per a la zona de l'Alt Gaiá, hem hagut de destriar entre 
les diverses parróquies i aportar els resultats que semblen mes atansats a 
la realitat. Cal teñir en compte que el subenregistrament d'albats devia 
ser freqüent en aquesta zona. Així: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parróquies de l'Alt Gaiá (s. XVII-1815) 

Parroquia 

Figuerola-G. 

Les Piles 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

Període 

1611-1700 

1641-1705 

1632-1711 

1609-20/33-99 

0-1 anys 

83,87 

123,89 

76,14 

76,70 

90,15 

1-5 anys 

64,52 

30,97 

57,53 

45.45 

49,62 

Mes de 5 

0,00 

17,70 

25,38 

28,09 

17,79 

Total 

148,39 

172,56 

159,05 

150,24 

157,56 

Hem cregut convenient deixar fora d'observació Biure -només 13 
casos amb edat de defunció de l'albat determinada- i Pontils - tan sois 
14 casos-. 
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El fet de no poder concretar l'edat en morir de gran nombre de 
nadons obliga a procedir amb cautela amb els comentaris. El quocient 
de mortalitat infantil i juvenil és la meitat del conquenc -157 contra 
303-. Els casos avaluats el 60% contra el 75%. Per tant, només conside-
rem necessari reteñir la major importancia de la mortalitat infantil 
-57,2% del total-, seguida de la situada entre 1 i 5 anys -31,5%-. Men-
tre, el quocient deis albats morts amb mes de 5 anys resta situat vora el 
10%, valor habitual. 

D'altra banda, sorprén el cas de Figuerola-Guimons, on no és pos-
sible de reteñir la defunció de cap albat mort amb mes de 5 anys. Només 
estem en condicions de garantir la fermesa de l'escrutini dut a terme, 
tot i que potser les llacunes documentáis resulten, en aquest cas, insalva
bles i la mostra és molt migrada. 

Al llarg del segle XVIII, aquesta fou l'evolució: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parróquies de l'Alt Gaiá (s. XVIII-1815) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Pontils 

Mitjana 

Període 

1701-1763 

1701-1815 

1701-1763 

0-1 anys 

57,34 

120,28 

139,90 

105,84 

1-5 anys 

89,60 

91,98 

82,90 

88,16 

Mes de 5 

28,67 

23,58 

23,32 

25,19 

Total 

175,61 

235,84 

246,12 

219,19 

Els fets mes destacables venen constituíts per una superació ampia 
del quocient de mortalitat infantil i juvenil mitjá -157 al segle XVII i 219 
al segle XVIII- i, sobretot, per la circumstáncia que la mortalitat infantil 
supera a la del grup 1-5 anys encara al segle XVIII, diferentment d'alló 
que s'esdevenia a la Conca. Aixó només es produeix en 2 de les 3 parró
quies enquestades -Biure n'escapa- i és lícit de pensar que a l'Alt Gaiá, a 
diferencia de la Conca, al llarg del segle XVIII no van millorar les condi
cions d'assisténcia al part o que el desmamament era primerenc, impe-
dint al nadó gaudir d'una bona base immunológica. Encara que la mor
talitat infantil abasti el 48,3% deis casos -lluny del 57% del segle XVII-, 
supera al del grup 1-5 anys -40,2%, era de 31 al segle XVII-, mentre el 
grup de nens morts amb mes de 5 anys aconsegueix una representativi-
tat percentual idéntica. 
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Per a la Plataforma Segarrenca, les dades disponibles del segle 
XVII resten limitades a les avaluacions efectuades per a les parroquies 
de Conesa i de Passanant, puix que el registre de Montargull no consent 
aquest estudi, el de Savellá només possibilita la concreció de 14 edats i el 
de de Segura és mes tarda. Tot plegat: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parroquies de la Plataforma Segarrenca (s. XVII) 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Període 

1641-1700 

1681-1700 

0-1 anys 

138,21 

107,15 

1-5 anys 

84,53 

160,71 

Mes de 5 

29,27 

17,86 

Total 

252,01 

285,72 

Cal notar l'assoliment d'uns quocients de mortalitat infantil i juve
nil superiors ais de l'Alt Gaiá pero inferiors en 50 punts ais de la Conca 
en la mateixa centuria. A mes, el diferent comportament de Conesa i 
Passanant: en la primera localitat domina la mortalitat infantil -54,8% 
deis casos- i a la segona la del grup 1-5 anys -56,2% deis casos-. Convé 
de demanar-se si el fet que les observacions de Passanant siguin dutes a 
terme atenent al darrer vicenni del segle XVII hi té a veure en indicar 
una possible millora de les condicions de vida del nadó durant el primer 
any d'existéncia, fenomen que potser no seria tan general a mitjan segle. 

Per a l'etapa 1701-1815 disposem d'informació de 4 pobles de la 
Plataforma Segarrenca: 

Quocients de mortalitat infantil i juvenil. Tants per mil. 
Parroquies de la Plataforma Segarrenca (s. XVIII-1815). 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

Període 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

0-1 anys 

170,51 

129,30 

135,88 

115,73 

137,86 

1-5 anys 

166,03 

129,30 

113,23 

109,79 

129,60 

Mes de 5 

33,33 

18,60 

42,91 

26,71 

30,39 

Total 

369,87 

277,20 

292,02 

252,23 

297,85 

A la llum de les dades del quadre anterior, sabem que 3 de cada 10 
nats no arribaven a l'adolescéncia. Aquesta proporció és a bastament 
superada a Conesa, mentre Savellá se'n manté distant. 
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D'altra banda, és de notar com la mortalitat infantil segueix 
éssent predominant durant el Set-cents: abasta un 46,3% del total qua-
si encalcada per la mortalitat juvenil -43 ,5%- . D'altre cantó, el grup de 
5 anys i mes reté, com de costum, el 10% de les observacions. 

Es a Passanant -igualtat de valors- i a Conesa -curta diferencia- on 
l'impacte de la mortalitat infantil i de la rebuda entre el primer i el cin-
qué aniversari és mes equilibrat. A diferencia del que s' esdevé a la Con-
ca, pero, la primera no depassa la segona. 

El quocient global és inferior en 40 punts al conquenc i superior 
en 80 al de l'Alt Gaiá. 

Percentages deis diversos grups d'edat 
en morir sobre el total 

Ens atansarem ara a una avaluació deis resultats obtinguts a partir • 
deis percentatges assolits per cada grup d'edat de defunció en relació al 
total d'óbits d'albats amb edat coneguda. Introduirem un factor en 
l'análisi: la divisió del grup de 0-1 anys en dos subgrups de cara a dife
renciar entre la mortalitat endógena i l'exógena. 

La mortalitat neonatal o endógena resta identificada amb la que té 
lloc al primer mes de vida de l'infant i ve motivada per les dificultats en 
el part, les malformacions, les debilitats congénites del nadó i els trau-
matismes obstreticals. 

La mortalitat postneonatal o exógena, entre el mes i el primer any 
d'existéncia, té a veure amb les condicions de vida i l'estadi mes o menys 
avan?at de la medicina, de la higiene i de la terapéutica. 

No cal remarcar com és de necessari dur a terme la separado entre 
un i altre típus de mortalitat infantil. Es per aixó que els quadres que 
segueixen recolliran la distinció entre una i altra, ultra l'evolució per-
centual deis dos grups restants (1 a 5 anys i mes de 5). 

En el conjunt de localitats de la Conca i amatents a diversos perío-
des del segle XVII aquests son els resultats: 

Percentatge de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de la Conca estricta (s. XVII) 

Parroquia 

Barbera 

Forés 

Guardia P. 

Període 

1635-1700 

1597-1700 

diversos 

0-1 mes 

26,09 

21,39 

36,14 

1 mes-1 any 

27,54 

23,88 

28,92 

1 any-5 anys 

39,42 

42,29 

30,12 

Mes de 5 

6,96 

12,44 

4,82 
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Parroquia 

Pira 

Rocafort 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd-R. 

Mitjana 

Període 

1647-1700 

1675-1700 

1685-1700 

1631-1700 

1644-1700 

1621-1700 

0-1 mes 

25,00 

21,12 

26,00 

26,96 

30,16 

26,97 

26,65 

1 mes-1 any 

17,31 

23,60 

38,00 

26,09 

28,57 

27,96 

26,87 

1 any-5 anys 

44,23 

31,06 

32,00 

36,52 

34,92 

37,50 

36,45 

Mes de 5 

13,46 

24,22 

4,00 

10,43 

6,35 

7,57 

9,58 

Cal reteñir, en primer lloc, que un 53,52% del total d'óbits d'albats 
amb edat de defunció coneguda tenia lloc al primer any de vida i que, 
per tant, la mortalitat infantil própiament dita abastava mes de la meitat 
del total de decessos de menuts. Dins d'aquesta, l'equilibri, en mitjana 
percentual, entre la mortalitat neonatal i postneonatal no pot ser mes 
gran. Escrit en altres paraules: morien tants infants durant el primer mes 
de la seva existencia com en el temps que s'escolava entre la superació 
d'aquest primer mes i l'any. 

Localment, el mínim percentual relatiu a la mortalitat endógena 
resta reservat a Rocafort -21,12%- i Forés -21,39%-, mentre que el 
resultat de La Guardia -36,14% de nens morts al primer mes- és sorpre-
nent, seguit del 30,16% de Vilanova de Prades. 

A Pira, el percentatge de defuncions entre el primer mes i el pri
mer aniversari només era del 17,31% mentre assolia el 27,31% a Vila-
verd-La Riba. Tan sois una tercera part de les parróquies -Forés, Pira i 
Rocafort- no velen perdre la meitat deis seus infants morts durant el 
primer any de vida. 

Destaquem com el grup de defuncions entre 1 i 5 anys és majorita-
ri arreu excepte a Solivella i La Guardia -cal teñir en compte que abasta 
un espectre d'edats que quadruplica el primer g r u p - i com el grup de 
nens morts amb mes de 5 anys ofereix un tants per cent prou canviants: 
de l'encara no 5% de La Guardia al 25% de Rocafort. 

Concloem, dones, que 5 de cada 10 albats amb edat de decés cone
guda, no superaven el primer any d'existéncia, que la mortalitat endóge
na i exógena obtenía uns percentatges quasi idéntics, que 4 de cada 10 
morien entre el primer i el cinqué aniversari i que el destí fatal elimina-
va al restant un cop superat el cinqué aniversari. 
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Cal veure si la situació va experimentar canvis al segle XVIII. El 
següent quadre permet de comprovar-ho: 

Percentatge de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de la Conca estricta (s. XVIII-1815). 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Pira 

Rocafort 

Rojals 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd-R. 

Vimbodí 

Mitjana 

Període 

1701-1815 

1730-1815 

1701-1735 

1703-8/43-67 

1701-1814 

1701-1800 

1725-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1699-1815 

0-1 mes 

13,52 

13,75 

27,66 

21,19 

11,75 

16,94 

19,22 

15,86 

14,38 

17,63 

14,76 

14,38 

16,75 

1 mes-1 any 

26,38 

23,18 

17,02 

27,12 

24,95 

22,12 

26,06 

26,69 

23,29 

23,67 

25,23 

25,08 

24,23 

1-5 anys 

48,67 

55,49 

50,00 

50,00 

51,45 

40,71 

45,28 

48,11 

46,58 

47,82 

49,69 

52,62 

48,87 

Mes de 5 

11,43 

7,58 

5,32 

1,69 

11,75 

20,23 

9,45 

9,34 

15,75 

10,87 

10,42 

7,93 

10,15 

Convé significar, d'entrada, una serie de canvis importants esdevin-
guts en relació amb el segle XVII. La pérdua d'importáncia percentual 
de la mortalitat endógena n'és el primer. Hi ha una reculada de 9,9 
punts en passar de 26,65 a 16,75. Mentre, la mortalitat exógena retira 
molt lleugerament - 2 , 5 % - i el grup de decessos d'albats entre el primer 
i el cinqué aniversari guanya 12 punts. Podríem dir que recull la pérdua 
experimentada per la mortalitat neonatal, puix que el percentatge con-
trolat peí darrer grup considerat román subjecte a molt escasses fluctua-
cions. 

Una análisi columna a columna del quadre anterior, informa que 
la mortalitat fins el primer mes de vida llenga els percentatges mes ele-
vats a Forés i La Guardia deis Prats. En ambdues parróquies les observa-
cions no s'endinsen massa en el segle XVIII i potser aquest fet explica 
l'alt tant per cent abastat. D'altra banda, el mínim pertoca Pira i, excep-
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ció feta de Rojals, la resta de localitats retenen un percentatge de morta-
litat endógena que oscil-la entre el 13 i el 17%. 

La igualtat deis valors és encara mes extrema en la segona colum
na, on recollim el tant per cent sobre el total assolit pels infants morts 
entre el mes i l'any de vida. Hi ha un cas extrem en la banda baixa 
-Forés, 17,02%- i un que sobresurt, pero no tan clarament, en la banda 
alta -Solivella, 26,69%-. Les 10 parróquies restants sitúen els percenta-
tges entre el 22,12 de Rocafort i el 26,38 de Barbera. En la major part de 
localitats de la Conca, dones, durant el segle XVIII, un de cada quatre 
nens amb edat de decés coneguda moría entre el mes i l'any d'existén-
cia. 

Els resultats del grup 1-5 anys son, també, molt semblants. Resta 
ciar que no hi havia comportaments excessivament diferenciats peí que 
fa a l'impacte de la mort sobre els diversos grups d'infants i joves i que 
escometia amb una virulencia parella. L'EspIuga reté el máxim 
-55,49%- i Rocafort el mínim -40 ,71%-. La desena de pobles que que
da presenta uns tants per cent osciMants entre el 45,28% de Rojals i el 
52,62% de Vimbodí. Podem concloure que un de cada dos infants moría 
entre el primer i el cinqué aniversari. 

Un cop superada la fita anterior el nen ja devia haver adquirit el 
vigor suficient i teñir la naturalesa prou constituida com per escapar de 
la mort. D'aixó, si mes no, informen les dades disponibles. En aquesta 
oportunitat, pero, hi ha casos extrems molt ben definits: el 20,23% de 
Rocafort i r i , 69% de La Guardia. Encara la resta baila entre el 5,32 de 
Forés i el 15,75% de Barbera. Cal observar que tant Forés com La Guar
dia, recordem, eren poblacions en les quals la mortalitat endógena i 
exógena assolia unes cotes ressenyables. 

Resta dibuixat un panorama nítid de l'actuació de la mort infantil i 
juvenil durant el segle XVIII: 4 de cada 10 infants moren durant el pri
mer anys de vida -majoritáriament com a conseqüéncia de causes exóge-
nes al part-, 5 de cada 10 entre el primer i el cinqué aniversari, només 1 
de cada 10 després d'aquest. 

Insistirem, ara, en el tema de la diferent evolució en el segle XVII i 
XVIII de la mortalitat infantil estricta. Ens sembla un tema important, 
car adverteix d'un canvi qualitatiu notable: una millora en les condi-
cions assistencials al part i, fins i tot, en el mateix deslliurament. 

Oferim un quadre on recollim la importancia percentual de la 
mortalitat endógena i exógena en relació amb el total d'óbits d'albats en 
edat infantil. La primera part del quadre recull els resultats del segle 
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XVII i la segona els del segle XVIII. Fem abstracció deis períodes d'estu-
d¡, repetidament enumeráis en altres indrets. 

Distribució percentual de la mortalitat endógena i exógena 
Parroquias de la Conca estricta (ss. XVII-XVIII) 

Parroquia 

Barbera 

Espluga F. 

Forés 

Guardia P. 

Pira 

Rocafort 

Rejáis 

Solivella 

Validara 

Vilanova P. 

Vilaverd/Riba 

Vimbodí 

Mitjana 

s. XVII 

0-1 mes 

48,65 

-

47,25 

55,45 

59,09 

47,22 

-

44,83 

50,82 

51,35 

49,10 

-

50,43 

1 mes-1 any 

51,35 

-

52,75 

44,45 

40,91 

52,78 

-

55,17 

49,18 

48,65 

51,90 

-

49,57 

s. XVIII 

0-1 mes 

33,89 

37,24 

61,90 

43,84 

32,02 

43,23 

42,45 

37,28 

38,18 

42,69 

36,75 

36,48 

40,50 

1 mes-1 any 

66,11 

62,76 

38,10 

56,16 

67,98 

56,77 

57,55 

62,72 

61,82 

57,31 

63,25 

63,52 

59,50 

La tendencia que abans comentávem resta clarament definida: 
mentre al segle XVII la mortalitat endógena supera lleugerament 
l'exógena, al segle XVIII la proporció s'inverteix clarament a favor de la 
segona. Només certes poblacions es fan escapóles a aquesta línia general 
i mereixen ser objecte de comentan. 

Peí que fa al segle XVII, el cas mes frapant és el de Solivella, on la 
mortalitat derivada d 'un part dificultós només abasta el 44% deis casos. 
Cal teñir en compte que el període observat correspon ais darrers quin-
ze anys del segle. Altrament s'esdevé a Pira, on la mortalitat neonatal 
abasta 6 de cada 10 de la infandl. 

Quant al segle XVIII, els resultats son molt mes homogenis i 
només Forés, amb dades del primer terg de segle, desdiu del comporta-
ment general. En la resta d'oportunitats la neonatal compren entre el 
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32% deis casos de la infantil -cas de Pira, on la inversió deis percentatges 
és sorprenent- i el 43,84% -La Guardia, amb també una acusada dife
rencia respecte al segle XVII-. 

Manquen, certament, elements de judici suficients, pero els per
centatges suara exposats permeten pensar en una millora de les condi-
cions higienico-sanitáries del deslliurament durant el segle XVIII. Ara 
bé, convé teñir present que la "ratio" albats-baptismes del Set-cents no és 
inferior a la del Sis-cents i que, per tant, canvia l'edat en qué l'albat mor 
pero no s'experimenta un descens del nombre de defuncions, ans al 
contrari i salvant el possible subenregistrament del segle XVII. 

Fem remarca que aquest darrer cálcul no será dut a terme ni per la 
zona alto-gaianenca ni per l'área segarrenca, puix que en moltes oca-
sions el fet de disposar d'un nombre d'informacions molt limitat el des
virtuaría. 

Semblant problema es presenta en tractar el percentatge de repre-
sentativitat de cada grup de defunció respecte al total de decessos d'al-
bats amb edat coneguda a l'Alt Gaiá. Ha calgut efectuar els cálculs de 
Biure i Pontils per al conjunt de l'etapa on disposem d'inscripcions d'al-
bats, car distingir entre el segle XVII i el XVIII hauria estat equivalent a 
treballar sobre mostres de poc mes d'una dotzena de casos en la primera 
centuria. Es per aixó que els resultats de les 2 poblacions esmentades 
son detallats en la taula del segle XVIII. 

Peí Sis-cents: 

Percentage de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de l'Alt Gaiá (s. XVII) 

Parroquia 

Figuerola-G. 

Les Piles 

Sta.Perpétua 

Vallespinosa 

Mitjana 

Període 

1611-1700 

1611-1710 

1571-1710 

1611-1699 

0-1 mes 

33,33 

34,09 

31,78 

24,53 

30,93 

1 mes-1 any 

38,88 

36,66 

18,69 

26,41 

30,16 

1-5 anys 

55,55 

20,45 

35,51 

30,19 

35,43 

Mes de 5 

0,00 

9,09 

14,02 

18,87 

3,48 

L'análisi local forneix algunes notes distintives entre les diverses 
parróquies: cap infant mort amb mes de 5 anys a Figuerola-Guimons i, 
altrament, un resultat ben diferent a Vallespinosa. D'altre cantó, concre-
tem un pes específic gran de la mortalitat del grup de 1-5 anys a Figuero
la-Guimons. 

300 



En resum, interessa de reteñir que 6 de cada 10 infants morts ho 
feien abans d'arribar a l'any de vida i la práctica totalitat deis restants 
moña abans de complir el cinqué aniversari. Aixó en els casos, no massa 
freqüents al segle XVII alto-gaianenc, en qué l'edat de defunció de l'al-
bat resta coneguda. 

Al segle XVIII el nombre de parróquies avaluades resta retallat: 

Percentatge de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de l'Alt Gaiá (s. XVIII-1815) 

Parroquia 

Biure 

Figuerola-G. 

Pontils 

Mitjana 

Període 

1651-1773 

1701-1815 

1661-1760 

0-1 mes 

16,13 

24,51 

31,19 

23,94 

1 mes-1 any 

25,81 

27,45 

22,94 

25,40 

1-5 anys 

43,55 

38,23 

37,61 

39,80 

Mes de 5 

14,51 

9,80 

8,26 

10,86 

Malgrat que la mostra de localitats i fins i tot de casos és realment 
migrada, podem observar algún canvi significatiu respecte ais resultats 
obtinguts per al segle XVII. La mortalitat infantil ha passat d'abastar el 
61% del total a fer-ho per encara no el 50%, pero la diferencia no ha 
anat a parar al grup 1-5 anys sino que, sobretot, ha passat al grup d'in-
fants morts amb mes de 5 anys anys d'edat. 

De tota manera, cal reteñir que a Figuerola-Guimons i Pontils la 
mortalitat infantil depassa el 50% de les observacions. 

La mortalitat exógena supera en representado percentual a l'en-
dógena, si bé el marge de separado és mínim. Tant al segle XVII com al 
segle XVIII hom anota un resultat equilibrat entre les dues categories de 
la mortalitat infandl. 

En relació a la zona segarrenca de la Conca, només un parell de 
parróquies aporten informado referent al segle XVII. Es aquesta: 

Percentatge de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de la Plataforma Segarrenca (s. XVII) 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Mitjana 

Període 

1641-1700 

1621-1700 

0-1 mes 

27,74 

18,00 

22,87 

1 mes-1 any 

27,10 

22,00 

24,55 

1-5 anys 

33,55 

52,00 

42,78 

Mes de 5 

11,61 

8,00 

9,81 
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El nombre de mostres aportat per Passanant - 5 0 - es veu triplicat 
peí cas de Conesa. Certament, ambdues parróquies mostren un compor-
tament prou divers: un 54% de representativitat de la mortalitat infantil 
a la primera i un 40% a la segona i, conseqüentment, un pes diferent de 
les defuncions de menuts entre 1 i 5 anys. 

A Conesa, la mortalitat neonatal aconsegueix la mateixa represen
tado que la postneonatal, mentre a Passanant la segona es destaca de la 
primera. 

Amatents al segle XVIII: 

Percentatge de cada grup sobre el total d'óbits d'albats. 
Parróquies de la Plataforma Segarrenca (s. XVlH-1815). 

Parroquia 

Conesa 

Passanant 

Savellá 

Segura 

Mitjana 

Període 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

1701-1815 

0-1 mes 

19,93 

17,79 

18,03 

16,47 

18,06 

1 mes-1 any 

26,17 

28,86 

28,28 

29,41 

28,18 

1-5 anys 

44,89 

46,64 

38,93 

43,53 

43,50 

Mes de 5 

9,01 

6,72 

14,75 

10,59 

10,27 

D'on en podem destacar una serie de trets básics assenyalats sobre 
una base mes ampia que en el cas del segle XVII: vora 5 de cada 10 nens 
moren abans de complir el primer aniversari, 4 de cada 10 entre el pri
mer i el cinqué aniversari i la resta un cop superada la darrera data. 

Els percentatges assolits per la mortalitat neonatal son clarament 
inferiors ais de la mortalitat postneonatal. La línia evolutiva és molt sem-
blant a la de la Conca i es dibuixa amb mes netedat que a l'Alt Gaiá. 
Com a la Conca, dones, és presumible una millor qualitat assistencial a 
l'hora del deslliurament en el segle XVIII que al segle XVII. 

Conclusions generáis 

No resulta sobrer d'efectuar una recapitulado deis resultats obtin-
guts en avaluar quantitativament la mortalitat infantil i juvenil, la que 
afecta els nens recent nats i fins ais 13 anys. 

A partir de la "ratio" albats-baptismes hem pogut detallar un 
creixement de la mortalitat infantil i juvenil al segle XVIII respecte a les 
dades del segle XVII. Recordem que a la Conca estricta i a l'Alt Gaiá l'in-
crement era d'ampli abast: 332%o a 381 %o i 240%o a 295%o, respectiva-
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ment. Altrament, a la Plataforma Segarrenca resultava molt mes atenuat 
-328%o a 335%o-. En resum, a la Conca moderna entre 3 i 4 de cada 10 
nats no arribaven a l'adolescéncia. 

Els quocients de mortalitat infantil i juvenil Heneen uns valors infe-
riors, car han estat calculats a partir de les edats de defunció deis albats 
conegudes amb certesa. I aqüestes son, respecte el total, el 75% a la Con
ca durant el segle XVII i el 86% al segle XVIII; el 58% i el 72,5% a l'Alt 
Gaiá i el 78 i el 88% a la Plataforma Segarrenca, fent, sempre, abstracció 
deis casos aberrants. 

La suma deis quocients de mortalitat infantil i juvenil sempre apor
ta uns resultáis superiors al segle XVIII que al XVII. Amb tot, les diferen
cies entre les zones son notables: 304 contra 340%o a la Conca estricta, 
158 contra 219%o a l'Alt Gaiá i 269 contra 298%o a la Plataforma Segar
renca. 

Resta per esmentar un fenomen incontestable: la reculada mani
festada arreu de la mortalitat endógena respecte a l'exógena. Els nens 
morts al primer mes de vida igualen en nombre o superen ais finats 
entre el primer mes i el primer any al llarg del segle XVII. Al segle XVIII 
la situació canvia d'una manera manifesta a la Conca estricta i a l'área 
segarrenca i, menys, a l'Alt Gaiá. 

Tal vegada, el migrat tamany de la mostra disponible per aquesta 
darrera área pot contribuir a explicar la dissimilitud, en no controlar 
suficients casos, pero també s"ria factible que l'existéncia d 'un pobla-
ment dispers hi guardes alguna relació: la llevadora tindria dificultáis 
per arribar amb prestesa a cerls masos, semblanlment que el cir^ rgiá. 
Aixó redundaría en una major desalenció ais parís, prou generalitzada, 
altrament. 

D'altra banda, excepte a la Plataforma, la mortalitat infantíl cedeix 
terreny davanl la del grup 1-5 anys. A la Conca passa de controlar el 53% 
deis casos durant el Sis-cent a fer-ho peí 41% al Sel-cents i a l'Alt Gaiá del 
61 al 49%. Menlre, a la zona segarrenca, l'equilibri és accentuat: 45 con
tra 46%. 

No disposem d'elements paraMels suficients com per refermar 
una impressió que guanya forga. Al segle XVIII, la mortalitat endógena 
cau i la mortalitat infantil recula en relació amb el total de decessos 
d'albats polser perqué ralletament es perllonga i l'infanl afronta amb 
moltes garanties de supervivencia el primer any de vida i polser perqué 
les condicions higiénico-sanitáries del parí i deis primers lemps de la 
vida de l'infanl milloren. Encara caldria afegir la possible incidencia 
d'algun dpus de malaUies que afectessin mes uns grups d'edat que 
al tres. 

303 



Sigui quina sigui la causa, i aixó ha de quedar ciar, la reducció per-
centual de la mortalitat infantil durant el segle XVIII es veu compensada 
per una alfa en el grup d ' l a 5 anys, de manera que el global de 
defuncions de menuts respecte ais baptismes en lloc de disminuir, aug
menta. 

LA MORTALITAT ADULTA 

Les edats mitjanes de defunció 

En demografía histórica hi ha dos tipus d'análisis possibles de la 
mortalitat adulta. El primer, heterodoxe, passa per calcular les edats 
mitjanes de mort d'aquelles persones amb mes de 14 anys d'edat. El 
segon, ortodoxe, estableix, per grups d'edat, quocients de mortalitat i 
taxes de supervivencia. 

Advertim, d'entrada, que hem emprat el sistema referit en primer 
lloc. Sabem que no és excessivament coherent, car la població no és esta
cionaria i la mortalitat no és invariable. De tota manera, en aquest apar-
tat desitgem d'obtenir una informado referencial, aproximativa, del 
temps de vida aconseguit per les persones que havien sobreviscut a la 
infantesa i la primera joventut. I, des d'aquest punt de vista, no hi ha 
dubte que el metode és plenament válid. Quedi ciar que hem defugit 
voluntáriament l'estudi clássic de la mortalitat adulta. 

Hem centrat el treball en un parell de parróquies de la Conca 
estricta: Pira i Vilaverd-La Riba. Ambdues conserven documentado tant 
del segle XVII com del segle XVIII i permeten de formar-nos una idea de 
l'evolució de les edats mitjanes de defunció al llarg del temps. Tot i que el 
nombre d'observacions que aporten un poblé i un altre és dispar -neta-
ment superior en el cas de Vilaverd-, calia no centrar la mostra en un sol 
nucli de cara a poder observar amb mes amplitud aquesta variable. 

Els sistemes avaluadors han estat dispars. En el cas de Vilaverd hem 
calculat les edats de defunció des del 1601 fins el 1750 a partir de les 
fitxes de familia i només per les persones casades. Considerávem la data 
de defunció i la restávem de la de bateig. Aixó, que escrit d'aquesta for
ma sembla una simplesa, té en la práctica els seus inconvenients. Aquests 
deriven de la naturalesa de la font documental: fins ben entrat el segle 
XVII la inconcreció domina a les partides de defunció, sobretot en el cas 
de les dones. En no existir filiacions és difícil de precisar a qui pertany 
l'acta, mes encara si considerem l'extensió de l'homonímia. A partir del 
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1776 ens hem basat en les edats de defunció anotades a Tobituarí un cop 
sotmeses a referéndum a partir del sistema de reconstrucció de famílies 
en un nombre d'oportunitats pertínent. Dit siguí de passada, hem com-
provat la vigencia de la práctica de l 'arrodoniment en 5 i en O, pero tam
bé l'escassa desviado de la mitjana quan la mostra treballada és suficient. 

Peí que fa a Pira, des del 1601 fins el 1740/50 les edats han estat 
establertes seguint la primera metodología exposada peí cas de Vilaverd 
i des de mitjan segle XVII atenent a la segona. Aquest sistema combina-
tori suposa que fins mitjan segle XVIII la mostra d'edats mitjanes de 
decés obtinguda ho és tan sois per a casats o vidus, mentre que a partir 
d'aleshores els fadrins també son avaluats, amb tot el que aixó comporta 
d'hipotética caiguda de la mitjana. 

Aquesta combinado de métodes avaluadors té com a objectiu final 
la fixació del máxim nombre d'edats de defunció possibles i per a les 
capes de poblado mes ampies. Tot i que l'ús de les edats de defunció 
corregides i que es desprenen de l'obituari només és factible per una 
part del segle XVIII, permet de treballar sobre la poblado soltera qvie 
escapa del primer sistema analídc. 

Exposada la metodología i les intencions s'imposa la presentado 
deis resultats. Oferim en primer lloc els de Vilaverd: 

Evolució de les edats mitjanes de defunció deis adults. 
Vilaverd-La Riba (1601-1808) 

1601-1650 

1651-1700 

1701-1750 

1776-1808 

HOMES 

Casos 

22 

41 

53 

142 

Edat Mitj. 

45,59 

55,76 

64,89 

56,50 

DONES 

Casos 

19 

43 

44 

140 

Edat Mitj. 

38,16 

46,93 

59,77 

53,43 

El nombre de casos de la primera meitat del segle XVII és pura-
ment simbólic, tant en el cas deis homes com de les dones. Tot i ser-ne 
plenament conscients, creiem que és necessari de fer-los figurar en la 
relació perqué informen d'unes edats mitjanes de defunció baixes. Cer
tamen t, a la segona meitat del segle XVII els homes moren mes de 10 
anys mes tard i les dones qiiasi 9. Malgrat la limitado de tamany de la 
mostra i malgrat les dificultats inherents al sistema de cálcul, sembla 
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defensable una millora de les condicions generáis a la segona meitat del 
segle XVII respecte a la primera. 

Millora que no troba aturador a la primera part del segle XVIII. 
L'edat mitjana de decés deis homes resta 9 anys per damunt de la relati
va a la segona meitat del Sis-cents i, fet mes espectacular, la de les dones 
quasi 13. Les dades del darrer quart de la centuria no ens han de cridar 
a error, puix que cal considerar que també engloben les de fadrins i 
donzelles i, en aquest sentit, son molt mes acostades a la realitat en no 
privilegiar un determinat sector poblacional. 

Així, els homes morien amb 45 anys d'edat mitjana a la primera 
meitat del segle XVII i amb quasi 65 a la primera meitat del XVIII. Les 
dones havien sortit d 'una edat mes baixa -38 anys- pero el guany gene
ral era idéntic -20 anys-. Tal volta, les baixes edats de traspás de la pri
mera meitat del segle XVII son imputables a les crisis de 1629-1631 i 
1641-1642, mentre que després l'impacte de les crisis de mortalitat resta
rla atenuat. Ho apuntem només com a hipótesi, car som amatents al fet 
que a un sistema aproximatiu com aquest no li son atribuibles explica-
cions d'abast micro-demográfic. 

D'altra banda, només disposem d'una referencia comparativa en el 
cas de Catalunya: Tárrega. Del 1605 al 1655 i per una mostra conjunta 
intersexes de 108 casos. Planes (1.025) determina una edat mitjana de 
defunció de 43 anys per ais homes i 38 per a les dones. Els resultats son 
extraordináriament acostats ais de la Vilaverd-La Riba, calcats peí que fa a 
les fémines. 

Durant la primera meitat del segle XVII, un conjunt de parróquies 
de la Bretanya també palesa un comportament identificable amb el de 
Vilaverd i Tárrega. Ais grups d'edat 20-29, 30-39 i 40-49, els percentatges 
de morts son francament superiors ais de la resta. Només poc mes de la 
meitat deis individus que havien arribat ais 20 anys superaven els 50 
(Croix). Al període 1700-1759, hom estableix una edat mitjana de decés 
deis homes de 47 anys i mig, molt parella a la femenina (Planes, 1.023). 
Es ciar que la mostra és netament superior a la nostra pero, en aquest 
punt, la demografía targarina sembla un segle endarrerida respecte a la 
conquenca. Potser el fet de no comptar el fadrins, per part nostra, hi té 
molt a veure. 

Una vegada anotada aquesta possible millora de les expectatives al 
segle XVIII convé centrar-nos en el cas de Pira per tal de comprovar si 
aquesta parroquia també recull el fenomen. Convé consignar, d'entrada, 
que haurem d'oferir en bloc les dades del període anterior a 1740-50 
per tal com el nombre d'observacions és limitat. Deis 21 casos d'edat de 
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defunció masculina només 3 son anteriors a 1678, i deis 39 casos de 
fémines només 6 son anterior a 1650. Dat i debatut, aquesta és la infor-
mació: 

Evolució de les edats mitjanes de defunció deis adults. 
Pira (1601-1800) 

Fins 1745 

1745-1815 

HOMES 

Casos 

21 

153 

Edat Mitj. 

56,33 

57,86 

DONES 

Casos 

39 

137 

Edat Mitj. 

49,79 

49,29 

Com que la taula rectill dos sistemes d'avaluació dispars -només 
població casada o vídua en el primer cas; solters inclosos al segon- torna 
a produir-se, com a Vilaverd-La Riba, ima situació d'equilibri entre les 
edats mitjanes calculades. Per tant, voldríem esclarir que les dades de 
Pira figuren a tall simplement comparatiu amb les de Vilaverd-La Riba. 

Atenent al segon sistema d'avaluació, les diferencies entre les edats 
mitjanes de defunció en una i ima altra parroquia son molt escasses: poc 
mes d'tm any en el cas deis homes i quatre en el de les dones i per un 
nombre de mostres forga semblant. No estranyaríem gens que les edats 
mitjanes de defunció es situessin en vora 60 anys pels bomes i en poc mes 
de 50 per les dones a fináis del segle XVIII i tampoc ens sorprendria en 
excés, a la llum deis restiltats obtinguts, que l'increnient respecte a inicis 
del segle XVII fos d'una magnitud considerable -entre 10115 anys-

Les morts de part. La laxa de mortalitat maternal 

Ens hem quedat, i ho sabíem d'entrada, en el terreny de la hipóte
si. De tota manera, l'aplicació del metode ortodoxe tampoc permet 
excessives especulacions mes. Ara és la nostra intenció insistir en un 
punt que considerem d'interés. Deriva de constatar que les edats mitja
nes de defunció de les dones sempre son mes baixes que les deis homes 
-uns 5 anys, per terme mig-. L'óbit mes rápid de les dones potser guar
da relació amb les morts de part. 

Atenent a la metodología d'Henry i Bardet, hem encetat l'estudi 
amb carácter exhaustiu, per a tota la comarca, d'aquest factor. Recor-
dem que la mort de part molt rarament és consignada a l'obituarí. 
Només el sistema de recontrucció de famílies permet de fer-ne una loca-
lització. Hom tendeix a considerar com a traspiis derivat d'tm part difícil 
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tota defunció de la mare que no superi en dos mesos el darrer infanta-
ment. Com és obvi, hi ha morts degudes a un deslliurament difícil que 
poden excedir aquest termini, de la mateixa manera que algunes d'ante-
riors a aquest poden ser degudes a altres causes. Sigui com sigui, cal esta-
blir la relació seguint els criteris comunament acceptats i d'aquí l'adop-
ció del métode suara referit. 

D'altre cantó, treballem sobre taxes de mortalitat maternal obser
vades i corregides. Les observades deriven de considerar les defuncions 
de mares esdevingudes un cert període després de l'infantament, men-
tre que les corregides abasten els infants batejats d'urgéncia no enregis-
trats i localitzats a partir de l'obituari, posats en relació amb el traspas 
maternal. El sistema d'obtenció de la taxa corregida és d'obervar a l'arti-
cle de Gutiérrez-Houdaille (990). 

El métode d'Henry-Bardet, pressuposa la divisió del període esco-
lat entre infantament i mort de la mare en 5 terminis: 0-1 dia, 2-7 dies, 
8-14 dies, 15-30 dies i 31-60 dies. Així, hom obté un total de defuncions a 
causa de parts complicats que es posa en relació amb el total de baptis-
mes per tal d'obtenir la taxa de mortalitat maternal. En concret, aquesta 
és igual a: morts de part / total de baptismes x 1.000. Nosaltres hem con-
siderat períodes de mig segle de cara a efectuar les comparacions poste-
riors pertinents. Presentem els resultats agrupats per centúries i per 
zones geográfiques dins la mateixa comarca: 

Mortalitat maternal a la Conca estricta. Segle XVII. 
Dies entre el part i l'óbit de la mare 

Període 

1601-50 
1651-700 

1601-50 
1651-700 

1601-50 

1651-700 

1591-650 
1651-700 

1601-50 
1651-700 

1651-700 

Bapt. 

851 
925 

479 
466 

339 

125 

282 
258 

288 
305 

233 

Pq. 

Barbera 

Forés 

Guardia 

Montbrió 

Pira 

Vallcl. 

Vila.Pr. 

0-1 

0 
0 

0 
1 

0 

0 

2 
1 

1 
1 

0 

2-7 

1 
1 

0 
0 

0 

1 

0 
1 

1 
0 

1 

8-14 

1 
0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

1 
1 

0 

15-30 

0 
0 

1 
0 

1 

0 

0 
0 

1 
2 

0 

31-60 

0 
0 

0 
1 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

Total 

2 
1 

1 
2 

2 

1 

2 
2 

4 
4 

1 

Taxa 

2,4 

1,1 

2,1 
4,3 

5,9 

8,0 

7,1 
7,8 

13,9 
13,1 

4,3 
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Període 

1601-50 
1651-700 

Total 

Bapt. 

679 
960 

Pq. 

V-R 

0-1 

0 
0 

6 

2-7 

1 
1 

8 

8-14 

2 
0 

6 

15-30 

0 
1 

6 

31-60 

0 
1 

2 

Total 

3 
3 

28 

Taxa 

4,4 
3,1 

D'antuvi, cal considerar i recordar de nou una remarca que 
havíem efectuat anteriorment i consistent en la dificultat d'ajustar cer-
tes partides de defunció femenines al cas concret a causa de la indeter
minado o manca de dades inherent a algunes actes de defunció. Tot i 
que hem procurat cedir al tema la máxima atenció, les taxes de morta-
litat maternal femenina del segle XVII poden patir certa infravalorado 
originada per la impossibilitat de concretar algunes defuncions de 
mares. 

A la primera meitat del segle XVII obtenim tma taxa de mortalitat 
maternal mitjana de I'ordre del 4,5%o. Observem com Forés i Barbera 
es sitúen netament per sota, com Vilaverd aconsegueix la mitjana i La 
Guardia la supera per poc, com el resultat de Pira és alt i el de Validara 
insospitat. Ni a Montbrió ni a Vilanova va morir cap mare a causa d 'un 
mal part, segons sembla. Tot plegat, les taxes osciMen entre el 2,1 i el 
13,9%o i el localisme torna a mostrar-se com una constant de la demo
grafía d'Antic Régim. 

A la segona meitat del segle XVII la taxa mitjana general puja Ueu-
gerament fins assolir el 5,2%o i guanyar 0.8 punts respecte la de la pri
mera part de la centuria. A les ja anteriorment baixes i repetides taxes 
de Barbera i Forés s'hi afegeixen les de Vilanova i Vilaverd, mentre que 
Pira i Validara tornen a repetir en la banda alta. La semblanza del volum 
de la taxa amb les primeres estimacions és sorprenent, sobretot en el cas 
deis dos pobles esmentats en darrer lloc. Destaquem que a La Guardia 
no hem documentat cap mort de part a la segona part d'aquesta cen
turia. 

En aquesta etapa disposem de dades relatives a altres zones. A Tár-
rega la taxa de mortalitat maternal és altíssima - u n récord, segons con-
fessa l'autor—: 18%o (Planes, 1.027). Certament, fins i tot la taxa de Vali
dara és netament inferior i la mitjana de la Conca no arriba a una 
quarta part. En l'espectre demográfic francés, esmentem el cas de Roa, 
amb una taxa del 10,4%o, en idéntic període i en els naixements a domi-
cili (Bardet). No cal dir, dones, que les taxa mitjana de la Conca és baixa 
i que només molt ocasionalment assoleix volums importants -Pira i Vali
dara, juntament amb els resultáis aleatoris de Montbrió-. 
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Finalment, convé detallar com vora tres quartes parts del total de 
defuncions de mares quan el part s'opera entre el mateix instant del 
deslliurament i les dues primeres setmanes. En aixó, els resultáis de la 
Conca no difereixen deis de Tárrega, on la proporció era idéntica, a la 
segona meitat del segle XVII (Planes, 1.027). Per lant, en poques oca-
sions el parí era directament mortal i el greu no era l'acte biológic de 
deslliurar sino les hemorrágies, infeccions i febres puerperals que ana-
ven debilitant l'organisme matern fins arribar a extingir-lo en el decurs 
d'uns quants dies. 

S'imposa donar referencia de les laxes de mortalitat maternal del 
segle XVIII. Hem diferencial els primers quinze anys del XIX de cara a 
comprovar si el desgavell demográfic operat en temps de la Guerra del 
Francés va teñir alguna influencia en l'aspecte que ara analitzem. 

Quadre II. Mortalitat maternal a la Conca estricta. Segle XVIII-1815. 
Dies entre el part i l'óbit de la mare 

Període 

1701-50 
1751-800 

1730-50 
1751-800 
1801-10 

1701-35 

1753-67 

1701-50 
1751-800 

1725-50 
1751-800 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

Bapt. 

1.041 
1.533 

1.162 
4.996 
1.361 

354 

321 

376 
771 

257 
750 

1.064 
1.719 

632 

361 
451 
208 

Pq. 

Barbera 

Espluga 

Forés 

Guardia 

Pira 

Rojals 

Solivella 

Validara 

0-1 

1 
2 

1 
3 
0 

1 

0 

0 
1 

1 
1 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

2-7 

0 
2 

0 
6 
2 

0 

0 

1 
0 

0 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

8-14 

1 
1 

0 
3 
1 

0 

1 

0 
2 

1 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

15-30 

0 
0 

1 
8 
1 

0 

1 

1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
2 

31-60 

1 
0 

0 
3 
0 

0 

0 

1 
0 

1 
1 

0 
2 
1 

0 
0 
0 

Total 

3 
5 

2 
22 
4 

1 

2 

3 
5 

3 
3 

1 
3 
3 

1 
1 
3 

Taxa 

2,9 
3,3 

1,7 
4,4 
2,9 

2,8 

6,2 

8,0 
6,5 

11,7 
4,0 

0,9 
1,7 
4,8 

2,8 
2,2 

14,4 
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Període 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

Totals 

Bapt. 

408 
643 
267 

1.334 
3.119 
1.069 

1.522 
2.888 

977 

Pq. 

Vilanova 

V-R 

Vimbodí 

0-1 

0 
0 
1 

3 
0 
1 

0 
3 
0 

20 

2-7 

2 
1 
2 

2 
2 
1 

4 
1 
1 

30 

8-14 

3 
1 
0 

1 
2 
1 

2 
0 
0 

22 

15-30 

1 
2 
0 

0 
2 
0 

0 
1 
2 

25 

31-60 

2 
0 
0 

0 
1 
0 

2 
3 
0 

18 

Total 

8 
4 
3 

6 
7 
3 

8 
8 
3 

115 

Taxa 

19,6 
6,2 

11,2 

4,5 
2,2 
2,8 

5,3 
2,8 
3,1 

Les 115 morts de part es distribueixen en l'espai assignat segons la 
metodología a l'ús amb escassa diferencia respecte al segle XVII: qiiasi 
dues terceres parts es concentren entre el deslliurament immediat i les 
dues primeres setmanes. Amb tot, la proporcio és llengerament inferior 
a la del segle XVII. Al segle XVIII les mares moren encara de forma 
significativa im cop superats els qiiinze dies de l'acte d'infantar. 

Peí que fa a les mitjanes, a la primera part de la centuria la taxa 
resultant és del 5%o, superior en mig punt a la de la primera meitat del 
XVII i inferior en només 0.2 a la de la segona. D'aixó a concloure un 
empitjorament en les condicions del part quant a assisténcia o al tres fac-
tors hi ha un llarg camí, pero cal reteñir aquest factor. 

Montbrió de la Marca i La Gvxárdia -anys 1701-1707- no permeten 
de documentar cap defunció d'aquest tipus i son 6 les parróquies que 
resten per sota de la mitjana -Solivella, Barbera, L'Espluga, Forés, Vali
dara i Vilaverd-La Riba-. Barbera, Vilaverd i Forés repeteixen situació 
dins l'escala de taxes, mentre que Validara ha passat d'ostentar el 
máxim a un volum molt discret, inversament a l'esdevingut a Vilanova. 
Pira segueix en la banda alta, superada per Rojals, i Vimbodí presenta 
un comportament atansat al mitjá. 

Les taxes locáis i mitjana de la segona meitat del segle XVIII son les 
mes baixes de tot el període sotmés a estudi. La taxa de mortalitat mater
nal mitjana és 3,6%o, inferior en 1.4 punt a la primera part de la cen
turia. D'altra banda, els valors esdevenen molt mes homogenis: el mínim 
correspon a Solivella - l , 7%o- i el máxim a Pira -6,5%o-. Validara, Vila
verd, Vimbodí i Barbera son per sota deis valors mitjans i Rojals, L'Esplu
ga, Vilanova, La Guardia i Pira per damunt, pero sense estridéncies. 
Observem, a mes, com Solivella, Barbera i Vilaverd segueixen en situats, 
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com de costum, en el sector de taxes baixes i Pira i Vilanova persisteixen 
en la zona alta. La darrera població supera el "récord" de Tárrega esta-
blert a la segona meitat del segle XVII. 

Les taxes mitjanes de la Conca persisteixen baixes en comparado 
amb les dades conegudes de Tárrega i Roa. A la capital de l'Urgell, la 
taxa de mortalitat maternal del període 1700-1750 cau brutalment res
pecte la de l'etapa 1652-1699 i es sitúa en un 8,8%o (Planes, 1.028). A 
Roa és encara de r i l % o entre el 1700 i el 1749 i cau al 9,3 entre el 1750 
i el 1799 (Bardet). Una darrera comparanza ho acaba d'esclarir: entre el 
1652 i el 1750 la taxa mitjana de Tárrega és 12,5%o i la de Roa entre 
1640 i 1800, 10,9%o. A la Conca estricta, entre el 1600 i el 1800, aproxi-
madament, és del 4,6%o. És ciar que d'aixó a concloure que l'assisténcia 
al part era doblement eficag a la Conca que a Tárrega o Roa hi ha una 
ampia separado. 

A la Franca rural, la taxa de mortalitat maternal corregida era de 
12,9%o a la primera meitat del segle XVIII i d ' l l , l%o des mitjan segle 
fins la vedla de la Revolució. En relació amb les dades del 1975-1977, la 
taxa de mortalitat maternal era 70 cops superior al segle XVIII que en 
aquell trienni, mentre que la taxa de mortalitat infantil només ho era 20 
vegades mes. Hom aporta tants per mil espectaculars -23,6%o a Mogne-
neins entre 1660 i 1814- i conclou: "dans les passé, la mortalité mater-
nelle était sans commune mesure avec ce qu'elle est devenue aujourd'-
hui. Elle sanctionait la tres forte morbidité des ages de reproduction qui 
alimentait alors la légende noire de l'accouchement" (Gutiérrez-Hou-
daille,979). 

Apuntávem com a hipótesi un possible empitjorament de les con-
dicions assistencials i fins i tot sanitáries quan la Guerra del Francés. 
En els casos de Vilanova - l l , 4 % o - i Validara -14,4%o- la hipótesi resta 
corroborada sense marge peí dubte. A la resta de parróquies de la 
Conca estricta, cap taxa de mortalitat maternal permet d'afirmar-ho i 
només la de Solivella experimenta una brusca sotragada. Ni a Barbera, 
ni a Pira, ni a Rojals - i en les dues darreres poblacions sabem de l'acció 
de cástig napoleónica- cap mare va arribar fins l'últim extrem durant 
el temps de l 'enfrontament armat. Gertament, la mitjana de 4,4%o 
palesa un cert increment respecte les dades immediatament anteriors, 
pero es veu inflada per les dades de les poblacions de les Muntanyes de 
Prades. 

La conclusió principal d'aquest apartat és obvia: a la Conca estricta 
la taxa mitjana de mortalitat maternal va romandre osciMant entre 
3,6%o i 5,2%o al llarg de la Baixa Edat Moderna. Es tracta d'unes xifres 
baixes en comparado amb les dades disponibles al respecte -prou escas-
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ses, d'altra banda- i només ocasionalment i local les taxes podien arribar 
a assolir xifres insospitadament altes. 

Movent-nos en un terreny estrictament demográfic no podem 
aportar explicacions al factor suara al-ludit - n o sabem perqué aqüestes 
taxes eren mes baixes- ni tampoc podem iMustrar comportament locáis 
persistents en el temps —el de Barbera en la banda baixa de valors i el de 
Pira en la banda alta- o osciMants -cas de Vallclara-

A continuació oferim els resultats que hem obtingut per la zona de 
l'Alt Gaiá i la Plataforma segarrenca. Com és costum, ens referirem al 
marc de la Conca estricta, de mes abast geográfic i demográfic, per tal 
d'efectuar les consideracions oportunes. Per la zona del rodal colomí 
abocada al riu Gaiá, les taxes locáis de mortalitat maternal durant el 
segle XVII foren aqüestes: 

Mortalitat maternal a l'Alt Gaiá. Segle XVII. 
Dies entre el part i l'óbit de la mare 

Període 

1601-50 

1601-50 
1651-700 

1601-1650 
1651-700 

1601-50 
1651-700 

Total 

Bapt. 

221 

257 
286 

277 
345 

235 
203 

Pq. 

Piles 

Pontils 

Sta.Perp. 

Vpi. 

0-1 

0 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

2 

2-7 

0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

3 

8-14 

0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 

15-30 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

31-60 

0 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

2 

Total 

1 

2 
1 

1 
2 

1 
1 

9 

%0 

4,5 

7,8 
3,5 

3,6 
5,8 

4,3 
4,9 

De les 9 defuncions de dones a causa, suposada sempre, d 'un part 
amb complicacions, 6 s'escolaren entre les hores posteriors al mateix i el 
14 dies. La proporció obtinguda és semblant a la de la Conca estricta i 
s'inscriu dins la tónica habitual. 

Cal destacar que ni a Biure ni a Figuerola cap muller, que sabem, 
va morir a resultes d'un desUiurament accidentat durant el segle XVII. 
Aquest fet atenúa les mitjanes, que van del 3,4%o a la primera meitat de 
segle al 2,4%o de la segona. A diferencia de la Conca, dones, la situació 
sembla mes favorable a la segona part de la centuria que a la primera, 
probablement a causa que Les Piles s'afegeix a la nómina deis llocs lliu-
res d'aquest tipus de defuncions durant l'etapa 1651-1700. 
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Com és conegut, peí que fa al segle XVIII la mostra queda reduída 
a Biure, Figuerola i Pontils i encara pels primers anys del segle XIX per-
dem d'avaluació la darrera parroquia. Així: 

Mortalitat maternal a l'Alt Gaiá. Segle XVIII-18I5. 
Dies entre el part i l'óbit de la mare 

Període 

1751-800 

1701-50 
1751-800 

1701-50 
1751-67 

Total 

Bapt. 

294 

180 
170 

325 
93 

Pq. 

Biure 

F-G. 

Pontils 

0-1 

0 

1 
1 

1 
1 

4 

2-7 

1 

0 
0 

1 
0 

2 

8-14 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

15-30 

0 

0 
1 

0 
0 

1 

31-60 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

Total 

2 

1 
2 

2 
1 

8 

%0 

6,8 

5,6 
11,8 

6,2 
10,8 

Un nombre de casos encara mes escás que al segle XVII informa 
d'una concentrado de la meitat de les defuncions al dia o l 'endemá del 
part, fenomen que si es tractés d 'un ventall d'observacions mes ampli 
mereixeria un comentari mes aprofundit. Ara, pero, qualsevulla aleato-
rietat pot dominar. 

Destaquem com Biure persisteix Iliure de morts de dones en infan-
tar fins la segona meitat del segle XVIII, época en la qual la mitjana asso-
leix un valor certament alt -9,8%o- que dobla els obtinguts a la Conca 
estricta. En canvi, a la primera meitat del segle XVIII la mitjana de les 
taxes és discreta -3,9 %o-, per bé que superior a les del segle XVII. Altra-
ment ni a Biure ni a Figuerola és documentable cap decés d'aquest tipus 
durant els primers quinze anys del segle XIX. 

Una altra ocasió, dones, podem copsar la diferencia de comporta-
ment entre l'Alt Gaiá i la Conca. Hem insistit diverses oportunitats en la 
dificultat d'aportar elements explicatius al respecte, pero en aquest cas 
no seria massa aventurat apuntar que les dificultáis d'assisténcia per part 
de llevadores i cirurgians havien de ser majors en una zona de pobla-
ment dispers com l'Alt Gaiá que en una altra de poblament concentrat 
com la Conca. 

L'área de la Conca abocada a la Segarra forneix escasses informa-
cions referents al segle XVII, limitades a Conesa, Passanant i el darrer 
terg de la centuria a Savellá. Així, després d'obviar Montargull-Rauric: 
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Mortalitat maternal a la Plataforma Segarrenca. Segle XVII. 
Dies entre el part ¡ l'óbit de la mare 

Període 

1601-50 
1651-700 

1601-50 
1651-700 

1670-700 

Total 

Bapt. 

674 
494 

377 
282 

155 

Pq. 

Conesa 

Passan. 

Savellá 

0-1 

2 
1 

0 
0 

0 

3 

2-7 

0 
1 

1 
1 

0 

3 

8-14 

1 
0 

0 
0 

1 

2 

15-30 

0 
1 

0 
0 

0 

1 

31-60 

1 
0 

0 
0 

0 

1 

Total 

4 
3 

1 
1 

1 

10 

% 0 

5,9 
6,1 

2,7 
3,6 

6,5 

A aquesta zona, la práctica totalitat deis decessos derivats per un 
part difícil s'operen abans o 14 dies després de l'infantament: son 8 de 
10 els que teñen aquesta característica. Un capteniment for^a diferent al 
de la Cenca i al de l'Alt Gaia, on la proporció és menor. 

Quant a les taxes, cal convenir en el carácter d'equilibri del qual 
gaudeixen a Conesa i, en menor mesura, a Passanant. Tant en una com 
en una altra parroquia son en ascens al llarg del segle, de la mateixa 
manera que s'esdevé amb la mitjana que passa de 4,3 a 5,3%o entre les 
dues meitats de la centiiria. A remarcar la similitud d'aquestes mitjanes 
amb les de la Conca estricta durant el mateix període. 

Entre el 1701 i el 1815, la taxa de mortalitat maternal evoluciona 
de la següent manera a la Plataforma Segarrenca: 

Mortalitat maternal a la Plataforma Segarrenca. Segle XVIII-1815. 
Dies entre el part i l'óbit de la mare 

Període 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

1701-50 
1751-800 
1801-15 

1751-800 

1701-50 

Total 

Bapt. 

541 
740 
279 

375 
533 
167 

378 

113 

Pq. 

Conesa 

Passan. 

Savellá 

Segura 

0-1 

0 
1 
2 

1 
2 
0 

1 

1 

8 

2-7 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

2 

1 

5 

8-14 

0 
1 
0 

0 
0 
1 

1 

0 

3 

15-30 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

0 

4 

31-60 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

0 

0 

1 

Total 

3 
2 
3 

1 
3 
1 

6 

2 

21 

% 0 

5,6 
2,7 
10,8 

2,7 
5,6 
6,0 

15,9 

17,7 
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Al segle XVIII son tres quartes parts de les defuncions maternes en 
parir que es concentren abans o ais 14 dies del deslliurament. La relació 
amb el total típica, tot i que, en aquesta ocasió, netament superior a l'ob-
tinguda per la Conca estricta. 

Malgrat que a Savellá no ens hagi estat possible de documentar cap 
mort de part durant la primera meitat del segle XVIII, la taxa de morta-
litat maternal mitjana d'aquest període és de 6,5%o, superior en poc 
mes d'un punt a la de la segona part del segle XVII. El resultat de Segura 
hipertrofia la significado d'aquesta xifra, car el petit poblet llenga un 
valor molt alt. Mentre, a Conesa i a Passanant no semblen haver operat 
canvis significatius respecte la centuria anterior. 

A la segona meitat del XVIII, hom constata un intercanvi de posi-
cions entre Conesa -a la baixa- i Passanant - a l'alga-, mentre que Save
llá subtitueix a Segura en una banda molt alta de valors. Dat i debatut i 
atenent a la manca de morts de part a l'abans prou present Segura, la 
taxa mitjana resta en 6%o, inferior mig punt a la del període 1701-1750. 

Les mares de Savellá i Segura escapen a cap tipus de complicació 
post-part en l'etapa 1801-1815. Passanant conserva sense alteracions 
significatives la taxa de la segona fase del segle XVIII i Conesa, en canvi, 
denota un increment brusc i sobtat. Malgrat tot, la taxa mitjana resultant 
és la mes baixa de totes les estudiades. 

A tall d'epíleg, podem concloure que la Plataforma Segarrenca 
mostra unes taxes de mortalitat materna mes altes que la Conca durant 
el segle XVIII, mentre que al segle XVII eren molt parelles. Diversa-
ment, l'AIt Gaiá ensenya unes taxes baixes fins arribar a l'esclat de la 
segona meitat del segle XVIII. Sigui com sigui, i llevat de casos purament 
excepcionals, les taxes de mortalitat maternal de la zona estudiada res
ten netament per sota de les altres árees on disposem d'informació al 
respecte. 

Les morts de bessons 

Hem tractat el tema de la mortalitat materna en els parts difícils. 
Volem també encelar una análisi, per bé que localitzada en només algu-
nes parróquies, de la mortalitat en un tipus de parts ben concrets: les 
bessonades. L'estudi ha estat realitzat a partir de les informacions submi-
nistrades per les parróquies de Pira, Validara i Vilanova de Prades. El 
métode passa per reteñir tots els baptismes de bessons un cop s'ha ence-
tat el registre de defuncions d'albats i per establir l'edat de defunció deis 
infants nascuts del part doble. 
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Aquí exposarem d'una manera breu i senzilla els resultats. Al nucli 
de Pira controlem 14 parts dobles. En 4 ocasions els nadons van morir el 
mateix dia del bateig i en una altra 10 dies després, tots dos. En 3 opor-
tunitats un deis dos nins va morir l'endemá, 3 dies després i 10 dies des
prés. En 2 casos ambdós finaren amb mes d'un any d'edat. Finalment, 
només en 2 ocasions els dos infants arribaren a edat adulta. 

Els resultats oferts per Validara son encara mes extrems. De les 12 
bessonades documentades, en cap ocasió els nou nats assoliren la joven-
tut. Tot i aixó, només en una tercera part deis casos controláis van morir 
els dos nadons de forma immediata: 2 el mateix dia; 2, 4 dies després i 2, 
10 i 18 dies després. 

A la parroquia de Vilanova de Prades tingueren lloc 14 infanta-
ments dobles. En 6 oportunitats els nadons no arribaren al mes i mig 
cl'existéncia. En 5 ocasions només va morir un deis dos infants batejats i 
només en 3 casos els dos infants aconseguiren l'edat de casament. 

Tot plegat, obtenim una proporció de supervivencia al part doble 
molt baixa. Un nombre molt escás deis infants fruit d 'un part d'aquestes 
característiques moña adult. Ara bé, a Pira i a Vilanova, hom s'adona 
d 'una millora de les condicions assistencials: la majoria de casos de bes-
sons vius es concentren a la segona meitat, ben entrada, del segle XVIII. 
Malgrat tot, si ja el part normal presentava prou dificultáis, el doble pres-
suposava la desaparició deis infants duts al món en un nombre no 
menystenible d'ocasions. Fins i tot la mare pagava amb el tribuí de la 
seva vida el doble infanlament. 

Només tenim a l'abast una referencia sobre aquest tema en la 
bibliografia. Per un conjunl de 39 parróquies repartides per la geografía 
francesa, hom informa que la mortalital infantil de les bessonades 
depassa el 50%, entre el 1700 i el 1829 (Gutiérrez-Houdaille, 487). 
Aquest percentalge és inferior a l'oblingut per les parróquies de la Cen
ca que hem estudiat. 

Apuntem, a lall de simple anécdota, que a les 3 parróquies de les 
quals hem donat noticia, el nombre de parts dobles abasta el 0,7% del 
total de baptismes a Pira i Validara i el 0,8% a Vilanova de Prades. El 
percentatge mitjá de 39 localitats de la Franga rural entre el 1700 i el 
1829 era de r i , 25%, netament superior al de la Conca (Gutiérrez-Hou
daille, 480). 

Les malalties 

Ens atansarem a l'estudi aproximatiu de les malalties que provoca-
ven la mort a la Conca a inicis del segle XIX. Restem limitáis a les pobla-
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cions de La Riba i Lilla, les úniques on disposem d'una informació seria
da al respecte. Peí que fa a La Riba, el rector informa de les causes de la 
mort per malaltia referents al període 1803-1808, segons devia despen-
dre's del diagnóstic del metge del poblé -Josep Aguilar, documentat el 
1801— que jun t amb el cirurgiájoan Potau i amb rapotecari Isidre Gis-
pert, formaven el grup de professionals responsables de les funcions 
sanitáries. 

Cal teñir en compte que l'anotació del rector és generalment referi
da mes al símptoma evident que produí la mort que no pas a un diagnós
tic de la malaltia. Moltes encara no eren prou conegudes i en d'altres hi 
havia possibilitat de confondre's amb vmes de curs semblant. 

Sense establir quantíficacions abussives, distingirem entre les cau
ses de defunció principáis entre albats i cossos. En el primer grup, la 
malaltía mes important és la infestado de cues, amb un máxim de 9 
casos l'any 1804 i que ana minvant fins els 2 de l'any 1808, per totalitzar 
22 casos -gairebé el 40% deis óbits de menuts del període-. No sabem 
de quina mena de cuc es tractava, pero cal pensar en cues rodons -tipus 
Ascaris- sempre Uigats a condicions higiéniques péssimes —aigües resi-
duals usades per regar o infiltrades a les fons, brutícia doméstica— La 
presencia de cues plans podia ser mes ocasional i adquirida en menjar 
carn infectada de tocino o de senglar. 

La segona causa - 8 baixes el 1803- era la verola. Només volem 
indicar que ultra el 1803 no hi hagueren mes casos mor tais de verola. 
Potser tingué lloc una primerenca vacunació general. 

En ordre d'importáncia quantitativa, continuaven 4 casos de tercia-
nes o febres paMúdiques, causades per la picada del mosquil Anopheles 
infectat amb plasmodis. Seguien 5 aparicions de r"escanella" -angines- i 
3 de febre, sense cap aclariment. Un reguitzell de malalties figuraven 
amb una sola inscripció: calentura, tos, inflamació, mal gra, hidropesía, 
pútrida, sufocado, barretes (d'ulls), mal cáncer i antiespasmes. 

Peí que fa ais adults, la malaltia que produí mes morts fou la sufo
cado, amb 7 casos. Es tracta d'un terme vague i imprecís: po t ser asma, 
bronquitis aguda, infart, angina, fall cardíac... Segueix, amb 4 esments, 
la inflamació -que hom identifica amb la pulmonía (Planes, 1217) i amb 
3 la febre pútrida, la febre sense esclariment, la terciana. En un parell 
d'ocasions documentem la terciana acompanyada de cues, la hidropesía 
i la inflamació de budells. Fins i tot, infeccions mortals després de trau-
matísmes provocaren un parell de baixes -fractura de cama i ferida-. 
Encara diagnosticat com a tumoració hi hagué 1 cas í 2 van ser judieats 
com a resolucions -bonys o tumors despareguts?-. Tres casos foren qua-
lificats de malaltía pulmonar: 2 d'asma i 1 de tísi o tuberculosi. També 
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documentem les angines i un mal gra, amb un cas cadascuna. Les malal
ties mentáis també es donaren: 1 cas d'alferésia i 1 d'histéria. 

Concloem que les malalties infeccioses s'endugueren la majoria 
deis óbits, de forma semblant al qué fins aleshores era comú i que s'ano-
menava epidemia quan adquiría grans proporcions. Unes péssimes con-
dicions higiéniques conjuntament amb possibles episodis de malnutrició 
creaven un camp on les malalties tenien el terreny adobat, sense oblidar 
l'escassa preparado, en termes generáis, del personal sanitari. 

A la sufragánia montblanquina de Lilla les causes de defimció 
per malaltia hi son anotades durant un període de temps semblant al 
de La Riba, concretament entre els anys 1801 i 1808. L'arribada deis 
francesos al poblé i el desgavell adduíble a la guerra segurament que té 
alguna implicado a l 'hora d'explicar la manca de continuítat en el 
registre. 

Documentem 45 actes de defunció d'albats amb inscripció anota
da de la malaltia provocadora del decés - 3 morts naturals incloses-. 
Exactament una tercera part - 1 5 - son atribuíbles a la disenteria, que 
només el 1803 provoca 7 traspassos. Aquesta malaltia tingué carácter 
de petita epidemia a Tarrega el 1807 (Planes, 1.173). La disenteria és 
ima inflamado violenta i dolorosa provocada per infecció microbiana 
deis budells gres i recte. Sovint és acompanyada d'ulceració de la 
mucosa i produeix unes diarrees espectaculars i deposicions muco-san-
guinolentes, que poden superar les 20 al dia. El mal té possibilitat de 
presentar-se i afectar totes les edats i desaguar, materialment, una 
comunitat. Cal teñir en compte que el registre consigna per separat 3 
decessos causats per diarrees, terme segurament assimilable al que aca-
bem de descriure, tot i que també podria tractar-se d'enterocolitis 
purés i simples. 

En 7 oportunitats fou la pigota la causant de la defunció. Apun-
tem, només, que és causada per un virus, el "poxvirus variolae", rodó, de 
mida notable, pie de petits sortints. Es fortament infecciós i contagios i 
té en l'home l'únic hoste conegut. Es transmet per contagi directe d'in-
dividu a individu a través de Taire, amb partícules de pols o fines gotetes 
sortides de la boca o del ñas, via respiratoria, pero també per objectes, 
roba... La verola fou el gran assot, sobretot de la poblado infantil i juve
nil, al llarg del segle XVIIl i potser abans. 

Idéntic nombre de casos de mort que la verola provoca el cadarn. 
A diferencia de la pigota, documentable en 3 anys diferents, aquesta 
malaltia concentra Fescomesa el 1806. El cadarn és im catarro o refredat 
que suposa ima inflamado de les vies respiratóries altes -mucosa del ñas, 
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gola...- produída per un virus o un cop d'aire, el fred i la humitat. Ara 
bé, cal diferenciar aquesta malaltia genérica del catarro que afecta els 
infants, molt infecciós i contagios, de natura vírica, amb molta tos, inspi
rado forgada i mocs: la tos ferina. Segurament que aquesta darrera és la 
manifestació que tenia lloc a Lilla. 

Seguint amb l'ordre d'importáncia quantitativa convé destacar que 
el quart lloc de la relació de malalties mortals és ocupat per l'apoplexia, 
amb 5 casos - 3 el 1803-. No sabem si el registre diferencia entre el der-
ramament cerebral que només provoca la parálisi total d'una part del 
eos -hemiplexia- o el que el paralitza tot -apoplexia en si-. Sigui com 
sigui el desencadenant sol resultar fatal. L'apoplexia és, dones, la "feri-
dura" popularment anomenada i que pot ser provocada per un ictus 
—derrama cerebral espontani- o per un infart -manca d'irrigació d'una 
part del cervell-. Aquesta malaltia era tan comuna abans com ho és avui 
en dia, segons sembla. 

Amb 2 casos cadascun segueixen els "espalmes" i l'epilepsia. A Tár-
rega, els "aspalmas" constitueixen una de les indicacions mes sovinteja-
des del registre de defuncions deis infants (Planes, L159). Aquest autor 
considerada prou difícil d'establir amb certa precisió la naturalesa 
d'aquesta malaltia. Conclou que era una forma de meningitis, tot i que 
guarda moltes concordances amb el tetan. 

Quant a l'epilepsia o "gran mal" és una malaltia suficientment cone-
guda pero sobre la qual cal fer una serie de precisions. Es tracta d'una 
afecció encefálica que provoca crits, salivado, accessos convulsius, contrac-
cions del eos, pérdua de coneixement... N'hi ha de molts tipus i es dona 
per diverses causes. Es crónica gairebé sempre i a vegades dura tota la 
vida. Els registres també l'anomenen "mal caduco" i "mal de sant Pau". 

Finalment, apareix l'esment documental a la sufocado com a 
determinant de la mort d'un albat. Un terme nosológicament prou 
inconcret i que, com hem comentat anteriorment, pot referir-se a malal
ties de tipus respiratori. 

Deixant de banda les morts naturals, tenim 32 causes de mort per 
malaltia especificades en el cas deis adults. El domini indiscutible és de 
l'apoplexia: 13 decessos hi son directament adduíts i un parell mes 
esmenten la feridura, terme assimilable. Per tant, aquesta malaltia abasta 
prácticament la meitat de les observacions i és present en anys diversos, 
destacant el 1807 amb mitja dotzena de casos. 

El panorama de malalties mortals adultes de Lilla a inicis del segle 
XIX Tacaba de completar quasi totalment la hidropesía, amb 13 casos - 5 
el 1804 i 4 el 1807-. La hidropesía pot ser definida com una acumulado 
anormal de sang i d'aiguota en una cavitat del eos o en el teixit ceMular, 
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sobretot al ventre. La malaltia estava directament relacionada amb pro-
blemes de ronyons i d'orinar. 

Hi ha, per acabar, 4 presencies mes: 1 mort de part, 1 de diarrea, 1 
de dolor de costal i 1 de pútrida. No cal efectuar cap tipus de comentan 
sobre les dues primeres. Quant al mal de costal sembla identificable amb 
la pulmonía, tot i que també pol indicar casos de pleuresía. Mes ampie 
és el ventall de possibilitals a que poden referir-se els rectors en esmen-
lar la pútrida: pol tractar-se de febre tifoide, de tifus exantemátic i de 
grip (Planes, 1.360). 

Bon punt acabat aquesl repás, breu i aproximatiu, per les causes 
de la mort en dues poblacions de la zona a inicis del segle XIX, cal con-
cloure que el localisme també era un fenomen clarament constatable. 
Mentre a La Riba els albals morien de cues, a Lilla ho feien de disente
ria. Tal volta, pero, és possible un remot acostament entre ambdós ter
mes. El segon lloc era ocupat en ambdues poblacions per la pigota. De la 
resta de casos poques coses en podem dir, atenent a la migradesa de la 
mostra. Peí que ais adults, la "sufocado" dominanl a La Riba és inexis-
tent a Lilla i inversament s'esdevé amb l'apoplexia. No ha d'estranyar en 
excés l'existéncia d'aquestes diferencies tan acusades. La Riba era un 
nucli molt mes densamenl poblat que Lilla i proper a cursos d'aigua 
d'una certa importancia. Cert tipus de malalties hi podien trobar un 
desenvolupament mes adient. En definitiva, la situació geográfica i la 
distribució de l'espai huma poden condicionar, conjuntament amb 
molts altres factors, el component nosológic d'una localitat. 

Les morts anormals: violencia i accidents; 
gent "trobada morta" 

Assajarem en aquest apartat l'atansament al tema de les morts 
anormals ocorregudes en dues parróquies de la Conca durant els segles 
XVII i XVIII. Hem escollit a tall d'exemple les localitats de Barbera i 
Vilaverd, peí fet que aporten informado tant del segle XVII com del 
segle XVIII. A mes, en diverses ocasions hem fet ús d'aquestes pobla
cions de la Conca a l'hora de treballar alguns aspectes de la reconstruc-
ció de famílies amb el sistema de mostreig. 

Apareixen consignades les causes de morts pertanyents a la tipolo
gía abans descrita en no haver pogut, el rector, administrar els darrers 
sagraments i considerar necessari apuntar el perqué d'aquesta impossi-
bilitat. Tant les morts violentes com les accidentáis n'eren causa. Insis-
tim-hi. 
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Morís violentes 

Es coneguda l'activitat bandolera d'inicis del segle XVII i l'alt 
volum que va atényer. Barbera, comanda hospitalera i, per tant, sota con
trol nyerro, no es féu escapóla de les bandositats. L'obituari ens ho 
demostra. 

El 21 de gener del 1615 a Lluís Foguet "del mas", "lo mataren los 
bandollers". El 13 de febrer del mateix any, al molí de rAmorós,"mata-
ren un bandoler". Dues defuncions directament imputables al fenomen 
bandidístic. 

No estranyaríem que ho fos, també, la del fadrí Perot Roca, occit 
de forma violenta el 17 d'agost del 1617. Després d'un decenni d'una 
relativa tranquil-litat, tornem a documentar les defuncions anormals al 
Ilibre barberenc. Som a l'época de la Guerra deis Segadors. 

El 23 de febrer del 1641 fou celebrada la novena per l'ánima d'An-
dreu Miró "qui mortuus fuit in pugna facta per castellanos contra catala
nes" -potser a Cambrils, el desembre del 1640?-. 

El 16 de gener del 1644 al fadrí Antoni Joan Poblet el trobaren 
mort al cap del terme. 

El 19 de juliol del 1647 resultaren morts en acció bél-lica els sol-
dats franceses Joan Taller i Esteve Verdi i el 29 de novembre el també sol-
dat francés - i católic- Martin Bigot, alias "Martin". 

Aquesta només és la punta del "iceberg" de les calamitats que la 
Guerra deis Segadors suposá per a Barbera. Les 93 defuncions del 1641, 
quedaren ben marcades en la memoria. 

El 3 de juny del 1667, Bernat Ordines, natural de Mallorca, acaba 
els seus dies de "mort violenta y molt prompta". 

Hem d'esperar fins a acabament de segle per tal de tornar a trobar 
esment a morts violentes. 

Així, el 12 de desembre del 1697, Pau Cortés morí "de escopeta
das". El 14 de desembre del mateix any, Tomás Martí, fadrí, pagés, de 
Pallerols, morí tot vomitant sang per la boca a causa d'una escopetada. 
El mateix dia finava Pau Cortés, fiU del mort dos dies abans i habitant al 
mas Ricard, per idéntica causa que el pare. I per acabar de cloure aquell 
nefast mes, el 19 de desembre moría a resulta d'escopetades un home 
incógnit que havia estat excomunicat per haver anat en companyia deis 
raptors d 'una donzella de Barbera. 

Bon punt enceta la Guerra de Successió tornem a trobar docu-
mentades partides de defunció relaüves a gent morta de forma violenta. 
Així, el 23 de setembre del 1705, Isidre Fabregat, pagés de Barbera, morí 
d'escopetades en la vila de Montblanc. El 8 d'abril del 1706, tocava el 
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torn a Esteve Contijoc, per idéntica causa i en lloc desconegut. L ' l l de 
marg del 1707 era Baptista Porter, fadrí, qui resultara mort per altri al 
terme de Prenafeta. El 26 de gener del 1708, a Francesc Contijoc el 
mataren a casa de na María Marxera, d 'una escopetada. El 6 de mar? del 
1709 posaren fi a la vida d 'un alferés aquarterat a Cabra, al terme de 
Sant Pere d'Ambigats. 

Encara podem continuar: el 30 d'agost del 1714, Joan Pau Plana, 
d'Alió, fou mort violentament al terme de Montornés. 

A les tavernes s'hi anava a beure, a jugar a cartes i a daus, a cantar i, 
segons com, a trobar-hi la parca. Així s'esdevingué en la persona de Jau-
me Puig "lo marsal", natural de Montblanc, que rebé un tir d'escopeta a 
la taverna deis Horts. 

També acaba d'aquesta manera els seus dies, el 2 d'agost del 1721, 
Pau Ricard, pagés de Vila-rodona. 

Hem d'atendre a la Guerra del Francés per poder donar mes 
detalls. La conflictivitat social sembla alleugerida del 1725 fins aleshores. 

El 2 de desembre del 1810 a Diego de Fabrés, francisca de Barcelo
na, "lo trobaren mort en una fúgida deis fransesos". L'endemá els napo-
leónics mataren a Esteve Foguet Vives, de 55 anys. 

El 8 d'abril del 1811, hom procedí a soterrar els cossos de Josep 
Torres Esplugues i Joan Casamitjana Cabestany, morts per l'exércit inva
sor un parell de dies abans. 

I en época de guerra, no s'acaben els lladres. El 26 d'octubre del 
1811 traspassá Onofre Fabregat Calbet, de 21 anys, a qui havien mort els 
facinerosos a l'hostal de l'all i oli. 

Tot plegat i en resum: 3 morts atribuíbles al fenomen bandoler 
-les dues del 1615 de forma clara-, 4 óbits mes en l'época de la Guerra 
deis Segadors i 4 mes l'any de 1697, prou conflictiu. I peí que fa al segle 
XVIII: 6 morts violentes en l'etapa de la Guerra de Successió i 2 mes 
l'any de 1721. A inicis del segle XIX: 4 directament imputables a accions 
napoleóniques i una mes a un acte de lladregots. 

En el cas de Vilaverd-La Riba: 

Caldrá recordar i insistir que durant la segona meitat del segle 
XVI i el primer quart del segle XVII el bandolerisme constituí una pla
ga per Catalunya, coincidint amb un creixent desequilibri entre pobla
d o i recursos. Gent desarrelada, amb poca feina i hisenda per perdre 
es dedicava al bandidatge, immersa en una Iluita de faccions -nyerros 
contra cadells- que desfeia el país en parcialitats dins el mes pur estil 
mafiós. 
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La Conca no en resulta exclosa. I Vilaverd tampoc. Les quatre pri-
meres partides que extractarem i, segurament, les de fináis segle XVII hi 
guarden relació. 

1) 19.10.1571. El batlle, Salvador Oller, va morir després de rebre 
"dos cops de dagua". No estranyaríem que estés complicat en alguna 
parcialitat. 

2) 10.3.1591. A Pere Soler, del Pía, nebot d'Antoni Just "del 
mas", el "mataren ab tir de pedrenyal al mas den Just". El pedrenyal era 
l'arma de foc per excel-léncia de l'época, diguem-ho de passada. 

3) 16.9.1601. Mataren a Joan Cátala entre La Riba i la carretera. 
4) 9.12.1601. Joan Sobre, "dun cop de pedrenyal i altres feridas". 

Es degueren acarnissar en la seva persona: primer la pedrenyalada i des
prés "el remat". 

5) 16.4.1641. Antoni Roig, fadrí. Va ser turmentat fins a morir 
per homes de la cavalleria castellana. 

6) 30.10.1646. Antoni Miró. L'enterraren a Tarrés, després de ser 
mort per soldats francesos. 

7) 30.5.1647. Pere Cartanyá, també sotmés a tortura fins a la 
mort. 

8) 16.1.1662. Jaume Saltó, fadrí de Fulleda. Li van tirar un parell 
d'escopetades. 

9) 8,9.1687. Salvador Vinyes, fadrí de 19 anys: "mori de una 
punyalada li pegaren en lo coll". 

10) 23.12.1687. A Joan Baptista Roig, soldat de les Guárdies de 
Catalunya habitant a La Riba, "venint de fira de Montblanc al cap de les 
vinies de los Solares li isquiren al pas i ab un tret lo mataren". 

11) 12.11.1697. El soldat base Manuel Zuloaga, "mort de una esto
cada li pega un altre". 

12) 9.11.1705. Joan Ollé (a) Xanet " de una escopetada li tiraren 
prop lo portal". 

13) 20.7.1707. Rafael Calaf, "li tiraren una escopetada". 

El comentad és obvi: les morts violentes només afecten ais homes, 
alguns deis quals son ben joves. Son ells els exclusius integrants de les 
partides bandoleres o els que es troben immersos mes directament en la 
Iluita de faccions. 

Temporalment, en documentem 4 entre el 1571 i el 1601 -2 al dar-
rer any-, 3 en l'época de la Guerra deis Segadors - tant castellans com 
francesos collaven de valent la pagesia autóctona-, 4 a partir del 1662 i 
fins el 1697 -2 en época de revolta "gorreta"- i 2 mes a inicis del segle 
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XVIII, en l'etapa de la Guerra de Successió. En la resta del segle XVIII i 
els primers quinze anys del XIX la situació resta tranquil-la. 

Morts accidentáis 

Les morts sobrevingudes de sobte per accident tampoc perme-
tien l'administració deis darrers sagraments i d'ací que els rectors les 
consignin amb una certa extensió. Comencem per Barbera. 

El 30 d'abril i el 2 de maig del 1658, varen ser soterrats la viuda 
Coloma Miró i el fadrí Lluís, morts a causa de la caiguda d'una part del 
castell de Barbera. L'acta no aporta mes informado que aquesta al vol-
tant d'un fet, com la caiguda -suposem que parcial- del castell que no 
deixa de teñir el seu interés de cara a la microhistória barberenca. 

El 24 d'octubre del 1663 les feines derivades de la recent enllesuda 
verema foren fatals per a Antoni Rei: s'ofegá al cup. 

L ' l l de gener del 1673, fina "desesperada en un pou", Caterina, 
muller de Francesc Mateu. Segons les investigacions efectuades peí dega 
de Montblanc es tractava d'una persona "furiosa o aments", és a dir, que 
no estava en pie ús de les seves facultats mentáis. Potser el rector tracta 
d'amagar un suicidi. 

Un altra mort per ofec ens resulta documentada el 17 de juliol del 
1679. Devia fer calor aquell juliol llunyá. Joan Martí, fadrí, fill d 'un altre 
Joan -natural de Franca i habitant a Barbera-, acudí a la bassa del molí a 
nedar per combatre els rigors de la canícula. No en va sortir viu. 

Un altre accident ocasiona la mort del pagés ollerenc Pau Civit. 
Corría el 24 de febrer del 1706 quan resulta esclafat per una roca. 

El 27 d'agost del 1749, Magí Marcer morí ofegat prop de la peixera 
de La Guardia deis Prats. Tenint en compte el mes de defunció potser hi 
havia acudit a banyar-se. Fou soterrat com a mig eos, car encara li man-
cava un mes per complir els 14 anys. 

El 4 de setembre del 1788, Ramón Miquel morí a resultes d 'una 
caiguda des de dalt d'un noguer. 

El 7 de maig del 1806, Antoni Tarrago i Queralt, morí a Fontscal-
des "de una caiguda de una roca en que treballava". 

Aquesta és la nómina de morts accidentáis que hem intentat que 
sigui exhaustiva. Hi notem el domini de les morts per ofec i de les deri
vades d'accidents laboráis. 

A Vilaverd-La Riba, el grup mes nombrós de decessos produits en 
circumstáncies anormals ve constituít per les morts esdevingudes per 
accidents. Aquests eren de naturalesa molt diversa, com podrem com-
provar. 
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1) 29.8.1569. Caterina, vídua de Joan Odena, de mort sobtada 
"venin de Montblanch caigue de un ase prop dun tros de Joan Roca 
texydor". 

2) 22.5.1592. Teresa, muller de Joan Soler, sastre. A resultes 
d 'una caiguda, sense mes detalls. 

3) 18.12.1600. Isabel, vídua d'en Vallet, per idéntic motiu que 
l'anterior. 

4) 28.3.1601. Perot Roig. Caigue davant de La Riba quan tornava 
de Valls, a boca de fose. No el van trobar fins una setmana després. 

5) 22.5.1631. Joan Ollé, natural del Pinetell, "offegat al Bru-
gent". 

6) 3.4.1668. Agustí Teixidor, del Catllar. Comprová en carn pro
pia les reaccions violentes i inesperadas d'algunes bésties, car morí "de 
una cosa de un matxo". 

7) 5.6.1670. L'albat -menor d 'edat-Joan Francesc, "offegat a la 
bassa del molí". 

8) 7.7.1673. Francesc Serra, traginer de Poblet, natural de L'Es-
pluga i ofegat a la bassa del molí de La Riba. 

9) 22.5.1677. María, muller de Pere Odena, que "caygué a la bas
sa del molí" i, suposem, s'hi ofegá. 

10) 20.3.1706. El fadrí Josep Pedrol, "offegat", sense cap mes 
dada. 

11) 11.7.1723. L'albat Francesc Vilá, "offegat a la bassa del molí de 
dalt". 

12) 17.5.1747. Antoni Esteve, també albat i també "offegat" a la 
bassa del molí. 

13) 25.5.1756. La menuda Paula Cartanyá Magrinyá, també ofegada. 
14) 27.8.1756. La segona mort al mateix any i trencant la monoto

nía deis ofecs: Martí Ribé "per averli caygut una solsiada de térra". 
15) 5.11.1783. Miquel Roig i Martorell, fadrí. Era nat a La Febró 

-sufragánia de Capafonts- i "passant a cavall lo riu Brugent (...) se lan 
emporta dit riu que venia molt gros". En un rebec d'aigua el van trobar 
3 dies després. 

16) 21.11.1788. Teresa Balenyá i Bové, trobada "offegada al renta-
dor ab el rosari a les mans". Un suicidi?. 

17) 19.5.1801. Josepa Pedrol, "de desgracia". 
18) 24.2.1802. Joan Soler Alsina, amb idéntica causa que l'anterior. 

Queda ciar que el grup majoritari de les morts accidentáis venia 
determinat per les causades per ofec: a aquest fet obelen 10 de les 18. 
Continuaven les originades per una caiguda —4- i les indefinides - 2 - , 
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mentre que ho arrodonia l'impetú d'un animal -cofa - i l'esllevissament 
de térra. 

La proximitat del curs d'aigua del Brugent i d 'un nombre incon-
cret de molins amb les seves respectives basses comportava un perill, 
també pels mes menuts -4 en moriren-. 

Cronológicament, hi ha una concentració especial de les morts 
accidentáis al segle XVI: 3 en l'etapa 1561 a 1600. El segle XVII en recull 
un nombre proporcionalment superior al XVIII - 6 contra 7 - puix que 
cal teñir en compte que el nombre total de defuncions al segle XVIII va 
ser molt superior al del segle XVII. Els primers quinze anys del segle 
XIX n'enregistren 2. 

Les morts de desgracia afectaven indistintament a membres deis 
dos sexes, com és de suposar: 11 homes i 7 dones. 

Gent "trobada morta " 

Son diversos i forga nombrosos els esments a gent "trobada morta". 
Tant es pot tractar d 'una defunció a causa de violencia com d'una mort 
sobtada. 

En primer lloc, detectem l'óbit de Lluís Benet, "trobat mort" al ter-
me de Montornés, el 6 d'octubre del 1627. Aquesta partida potser és 
relacionable amb l'actuació bandolera, de la mateixa com hem inclós 
l'acta de 16 de gener del 1644 en parlar de les defuncions ocorregudes 
quan la Guerra deis Segadors. 

D'altra banda, relacionarem a continuado 4 actes de defunció que 
trobem iMustratives respecte a una possible catalogació de les actes on 
apareix una persona trobada morta. En alguns casos devia haver mort 
d'inanició enmig del mes absolut abandó. Quan aqüestes persones eren 
pobres i eren localitzades a pallisses o masos pensem que l'explicació 
pot resultar válida. 

Així, el 15 de novembre del 1752, trobaren mort a la pallissa del 
regidor segon a joan Gualbert, pobre de solemnitat, natural d'Arenys de 
Vallferrera. Anava passant de poblé en poblé fins trobar la fi deis seus 
dies a Barbera. 

El 24 d'agost del 1780, localitzaren el eos de Miquel Vilella, natural 
de Montbrió de la Marca, al molí del Roe, que era propietat deis seus 
avis. Miquel estava malalt i anava peí món captant. 

El 10 de marg del 1781, trobaren mort entre la palla de l'hospital 
al fadrí sarralenc Josep Morell Balcells, pobre de solemnitat. 

Pocs dies després, el 2 d'abril i també a l'hospital, finava Isidre 
Nadal, natural de Vilanova de Sau. 
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Un trist destí, en tots els casos. Certament, la prosperitat del segle 
XVIII no beneficia a tot-hom per igual. Ja sol passar. 

Encara hi podríem afegir a Baptista Prous, trobat mort mentre 
bevia a una fonteta (9-octubre-l704); a j ean Santjoan, trobat mort el 25 
de mar? del 1705; a Dionisa Foguet (8-Juny-l 726) ;AnnaMaria Contijoch 
(28-desembre-1739) i Isabel, casada amb Ramón Cabestany i trobada 
morta al Hit (27-maig-l744). Algunes d'aquestes defuncions degueren 
de produir-se de sobte, algunes - en especial la de Joan Santjoan- poden 
ser degudes a violencia no concretada, pero totes presenten un elevat 
grau d'incertesa. 

A Vilaverd i La Riba, la major part d'aquest tipus d'actes de 
defianció son documentables al segle XVIII. Tot comenga el 1692. 

1) 22.4.1692. Bartomeu Antonieta "pobre", captaire. Agafá una 
basca a la porta de la pallissa de Gabriel Odena. 

2) 20.10.1715. Un home trobat mort. Demanava caritat i era nat a 
la Conca de Tremp. 

3) 10.1.1754. A la plaga, de sobte, un pobre home foraster. 
4) 10.1.1782. Trobat mort "un vago". Ignoren d'on procedía. 
5) 4.1.1792. Joan de Déu, no sabien d'on era. 
6) 15.12.1813. Un home que demanava almoína, tot llegint part 

deis rosaris. 
La marginalitat, si mes no la documentable, sembla anar en aug-

ment al llarg del segle XVIII. En aquests cas, Vilaverd aporta una infor
m a d o semblant al de moltes altres parróquies de la Conca. Aquest tipus 
de partides son especialment localitzables al segle XVIII, tot i que la 
pobresa constituía una xacra endémica. 

Peí que fa a les causes de la mort per malaltía molt rarament les 
trobem anotades a l'obítuarí barberenc, com és habitual en la major 
part de parróquies. Ara i ací n 'apuntem alguns casos de cara a 
ampliar el ventall de possibilitats que havíem ofert en el casos de Lilla 
i de La Riba. 

Sabem que el 29 de novembre i el 10 de desembre del 1690, mori-
ren al lloc de Cabra "a causa de un mal gra", Onofre Contijoc i Pau Tol-
drá. Idéntica causa és adduida en narrar el traspás d'Isidre Fabregat, el 
29 de setembre del 1701. 

El 5 de juny del 1701 fina "de gota" Onofre Cabestany. 
Només disposem d'una nota referent a una mort causada per part 

amb complicacions. Correspon a Francesca Vilanova Pallissó i data de 15 
de gener del 1783, finada de "sobrepart". 
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Ens hem permés de tornar a un tractament positivista de la temáti
ca de cara a iMustrar d 'una qüestio que es denota prou interessant i que 
períoca les morts anormals. Barbera i Vilaverd ens han informat que les 
morts violentes constituien un fenomen tipie del segle XVII pero, contra 
el que cabria esperar, no només en els moments d'enfrontament bel-lie, 
car el bandolerisme també va jugar un important paper a la zona que 
hem treballat. 

Al segle XVIII preñen vigencia les morts accidentáis produídes de 
les formes mes impensables i, també, mes logiques. Aquesta temática la 
tenim desenvolupada en profunditat per les diverses parróquies de la 
Conca, pero hem d'advertir que les línies mestres no es desvien del que 
acabem d'exposar i que, per tant, obviem l'aportació de mes referéncies 
per tal de defugir un exercici de recopilado de dades que entenem que 
seria sobren 
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UNA APROXIMACIO A L'ESTRUCTURA 
FAMILIAR. VALLCLARA, 1779. 

Una part de la renovada historia social es recolza en l'estudi quan-
títatiu de la familia. A Franca, la familia ha estat la unitat básica de 
l'análisi demográfica. Es en aquest sentit que s'explica la recerca de 
fonts documentáis que contínguin llistes nomináis de persones agrupa-
des per cases. En referencia a l'Edat Moderna i a la nostra área d'estudi, 
hi ha una font documental pertinent: les Ilibretes de compliment pas-
qual. 

En aqüestes llistes cada capellá anotava els noms de cadascun deis 
individus que tenien l'obligació de confessar i combregar cada any 
durant el temps de Pasqua, d'acord amb els dictamens de l'Església. Des-
prés assenyalava -normalment amb un signe gráfic en forma de creu-, 
els que anaven obeint el precepte. 

De tota manera, cal convenir amb Moreno (118), que la realització 
práctica varia d'un bisbat a un altre i fins i tot entre parróquies. Alguns 
rectors anotaven que havien complert tots els feligresos, sense detallar 
els noms pero de ter minan t-ne el nombre -cas de Solivella- En al tres 
oportunitats, la mateixa llista era emprada per diversos anys, fet que en 
dificulta la correcta lectura. En altres indrets, les llistes no comencen 
fins molt tard. 

En definitiva, el grau d'informació que subministren les Ilibretes 
varia molt d'un Uoc a un altre. La mínima és el nom i el cognom del 
combregant/-s. La máxima, una distribució espacial -per carrers-, amb 
indicado del grau de parentiu entre els membres d 'una mateixa llar i 
l'afegit de la seva condició socio-laboral. Si mes no, aixó és plenament 
válid a la Conca. Hom ha afegit, amb encert, que l'ordre d'aparició deis 
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diversos noms en la llista denota una posició jerárquica: l 'home primer 
que la dona, els pares primer que els filis i, en darrer lloc, el servei 
-criats- i els mossos i pastors (Moreno, 119). Molt ocasionalment, resta 
documentada l'edat deis combregants, dada que sempre s'ha de sotme-
tre a referéndum. El treball seriat sobre les llistes de compliment pas-
qual informa de la successió de les diverses etapes generacionals en el si 
de la vida d'una comunitat. 

D'altra banda, seria efectuar una análisi parcial de la documenta
d o que anem a tractar no parlar de les seves limitacions. La primera és 
insalvable, car deriva de l'escassetat d'aquestes Ilibretes i del fet que rara-
ment se'n conserven d'anteriors al segle XVIIL La segona és encara mes 
preocupant: exclouen els menors de 7-10 anys, exceptuats del compli
ment del precepte en no haver rebut la primera comunió. Sobre aquest 
darrer punt convé fer alguna remarca, com observarem en el cas de Vali
dara. Segurament que els vells que no teñen la possibilitat de complir el 
precepte per impossibilitats físiques també en resten fora (Dantí, 77). 

A inicis deis 70, Laslett, socióleg anglés del Grup de Cambridge, va 
establir una tipología de famílies que permetia una classificació de totes 
les situacions possibles. Grades a aquest Grup sembla ciar que la demo
grafía ha esdevingut mes sociológica, pero aixó no treu que el model 
proposat reculli mes aviat rexperiéncia histórica de l'Europa nord que 
no pas de la mediterránia. Si mes no, així es defensa en l'estat de la qües-
tió mes recent que coneixem al respecte i que ens estalvia d'aportar refe-
réncies bibliográfiques que allí podem trobar en detall (Moreno, 
132-133). D'altra banda, és just de mencionar un estudi prou recent 
sobre aquesta temática d'investigació (Casey, 1987), el qual conté certes 
referéncies a la situado catalana ( Simón, 1987, 65-93). 

Les categories familiars que distingeix Laslett son 6. En primer 
lloc, les persones que viuen soles -vidus, solters o d'estat desconegut-
En segon, les famílies sense matrimoni, on es distingeix tres subgrups: 
corresidents emparentáis, corresidents anteriorment emparentáis i indi-
vidus sense Iligams aparents. En tercer, les famílies nuclears o simples 
- u n matrimoni o un vídua amb els filis-, subdividides en 4 categories 
-matrimoni solitari, matrimoni amb filis, vidu amb filis i vídua amb filis-. 
El quart lloc vindria constituít per les nissagues extenses: les anterior
ment esmentades mes algún parent resident ja sigui aquest ascendent, 
descendent, colateral o ascendent i colateral. En cinqué terme, les 
famílies múltiples, és a dir, la constancia de diversos matrimonis convis-
quent sota un mateix sostre, amb 5 subcategories -nucli secundan 
ascendent, descendent, colateralitat deis nuclis, germans casats vivint 
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sota el mateix sostre o altres-. Finalment, les nissagues amb estructura 
indeterminada o amb llamos de parentiu indiscernibles. Dins de cada 
categoría es distingeix sempre entre les que disposen de criats o no. 

Com a limitacions principáis del sistema, hom ha assenyalat que 
oblida les relacions familiars establertes a partir de la co-propietat 
-famílies que viuen separades poden teñir en comú algunes propietats-
i la co-explotació conjunta d 'una pe?a de térra per part de nissagues que 
no viuen al mateix immoble. Aquest darrer aspecte sembla consubstan
cial a les comunitats pageses de la zona mediterránia i, per tant, de la 
Conca. També ha estat escrit que el sistema de Laslett fa del matrimoni 
el nucli vertebrador del grup doméstic, sense valorar la "intensitat" de 
les relacions que els diversos membres man teñen. 

Malgrat tot, la classificació de Laslett és clara, simple i fácil d'apli-
car a fonts molt abundants, fet que permet un estudi comparat del tema 
de forma mes o menys acurada. No manca, pero, qui acusa la típologia 
de només recollir una part superficial de la complexitat familiar i 
denuncia que les llistes nomináis aíllades donen una visió estátíca d 'una 
realitat molt canviant (Moreno, 123). 

Atenent al carácter aproximatiu que té aquest apartat del nostre 
estudi, emprarem el métode de Laslett, tot i ser plenament conscients de 
les seves limitacions. En el cas de la Conca de Barbera, hem efectuat 
l'análisi sobre una Ilibretes de compliment pasqual de la parroquia de 
Validara -estribacions de les Muntanyes de Prades— datada el 1779. 

D'entrada, convé consignar les dificultats en l'ús d'aquest tipus de 
documentació. La principal deriva de la circumstáncia que les relacions 
de parentiu no resten convenientment clares i especificades. Amb tot, 
ha estat possible de distingir entre les principáis classificacions de Laslett 
grácies a les fitxes de familia disponibles. Aquest sistema ha estat básic 
per poder treure l'entrellat en alguns casos que es presentaven plens 
d'incerteses quant ais graus de parentiu establerts entre els membres 
residents a la llar. D'altra banda, hi ha la qüestió deis mossos, un compo-
nent forga present. Hem optat per comptar-los com un element mes de 
la familia i, óbviament, detallar-los en el quadre corresponent. 

La Uibreta -realment té aquesta forma en venir constituida per 
mig foli tallat en sentít vertical- duu l'encapfalament: "Llibreta deis obli-
gats ais preceptes anuals de Confesio y Comunio y tambe al de solament 
Confesio de aquesta Parroquia de Validara. Any 1779". Es tracta, dones, 
d'un instrument redactat com a molt tard a mitjan-finals marg de l'any 
susdit de cara a controlar la poblado que havia de confessar i combregar 
en la imminent Pasqua. 
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Abans hem aMudit al tema de la poblado exclosa del recompte i 
hem escrit que hom afirmava que ho eren tots els menors de 7-10 anys, 
seguint l'opinió de Moreno (119). Peí que fa a Validara, el límit d'edat 
sembla mes baix i es situaría al voltant deis 5 anys. La precisió és difícil: a 
la nissaga que figura en segon lloc de l'apéndix de la tesi (aquí no publi-
cat) no li és anotat un fill nascut 6 anys abans, en canvi a la familia dispo
sada en cinqué lloc hi figura enregistrat un nascut el 6 de juny del 1774 i 
que, per tant, no devia teñir 5 anys en ésser elaborada la Ilibreta. A les 
famílies que apareixen en 12 i 23é. lloc els son computáis com a obligáis 
a confessar filis infamáis el 26 de febrer i el 19 de juny també del 1774. A 
riscos d'acabar de complicar la situació amb un ball de xifres, encara 
volem deixar ciar que en la relació de la nissaga núm.35 no hi és anotat 
un infanl balejat el 5 d'abril del 1774, pero que a la núm.38 si que docu-
menlem un de batejat només 5 dies després. Altrament, al núm.40 no hi 
consta un infanl balejat el 22 de novembre del 1774. No cal dir que sem-
pre ens referim a nens vius en el momenl de confecció de la Ilibreta. En 
definitiva, aquest conjunt d'exemples indica dos factors: que l'edat fron-
tissa entre l'obligació o no de combregar devia restar situada al voltant 
deis 5 anys i que el factor de decisió devia ser aleatori, depenenl de la 
voluntat del rector. No cal dir que hem tíngut la precaució de no 
recomplar infants que podien haver esiat inscrits amb posleriorital a la 
primera redacció de la Ilibreta. 

Segons la Ilibreta de comunió, l'any 1779 els carrers de Validara 
encabien 50 famílies en les seves respectives vivendes. Deixant de banda 
la rectoría, on hi feien estada el capellá i una majordoma, el poblé dispo-
sava de 49 famílies. La Ilibreta no en presenta la disposició per carrers, 
sino que podem llegir la relació deis combregants separáis per cases sen-
se indicado de l'emplafament d'aquestes en una determinada via de la 
poblado. Les 49 cases de Validara donaven sostre a 230 individus majors 
de 5 anys -gairebé 5 per casa- i els moradors eren distribuíts de la 
següent manera: 

Variacíons en el nombre de persones adultes per casa. 
VaUclara, 1779. 

Mossos 

Núm. de 
persones 

1 

2 

Cases 

1 

6 

amb 

0 

0 

sense 

1 

6 

Homes 

1 

6 

Dones 

0 

6 

Taxa 
masculinitat 

100 
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Mossos 

Núm. de 
persones 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

Total 

Cases 

7 

9 

12 

5 

6 

1 

2 

49 

amb 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

6 

sense 

6 

9 

10 

5 

4 

1 

1 

43 

Homes 

12 

20 

34 

15 

24 

7 

12 

131 

Dones 

9 

16 

26 

15 

18 

1 

8 

99 

Taxa 
masculinitat 

133 

125 

131 

100 

133 

150 

132 

Podem observar que les llars de Validara encabien des d'un sol 
estadant - en també un sol cas- fins a 10 - en un parell d'ocasions- Amb 
tot, el grup majoritari de vivendes donava sostre entre 2 i 7 persones, 
dominant les llars on vivien 4-5 individus mes grans de 5 anys. En canvi, a 
Plasencia del Monte, el 1616, el grup de llars que encabia 3-4 habitants 
era el mes important, mentre que la proporció de 5 persones per llar ja 
era significativament mes baixa (Moreno, 124). Dit sigui de passada, la 
taxa de masculinitat mitjana era molt semblant a ambdues localitats 
—136 a Plasencia- (Moreno, 124). Segurament que les dones devien 
abandonar mes rápidament la llar paterna en casar mes aviat que els 
homes i, a mes, aquests eren molt mes contractats com a jornalers o mos
sos. Malgrat tot, aquest factor afectarla només a la població adulta en 
edat de casori, mentre que el grup de nens i nenes d'entre 5 i 20 anys 
estaña igualment representat. 

Validara ofereix una altra diferencia a assenyalar respecte a Plasen
cia. Radica en el nombre de cases que disposen de criat: la localitat del 
bisbat d'Osca permet de constatar la presencia de mossos en 13 de les 32 
cases. Validara en només 6 de 49. Moreno defensa que aquesta impor
tant constancia de mossos és deguda a la circumstáncia que cada familia 
tendeix a consütuir una unitat d'explotació mes o menys autónoma i, 
per tant, necessita de jornalers (Moreno, 122). Suposem que el factor 
també és imputable a Validara tot i que volem abundar en un altre punt. 

Estudiem amb deteniment en quina mena de famílies feien estada 
els mossos. Encara que només 6 cases tenien mosso, el total deis 
mateixos era de 10, car hi havia llars que en detentaven mes d'un. Així, 4 

335 



mossos eren controlats per famíles extenses on el nombre de filis del 
matrimoni era baix o bé eren encara molt joves i 6 mossos mes per 
famílies nuclears. Dins aquest darrer grup, un matrimoni eixorc en tenia 
3 sota les seves ordres i un altre amb les mateixes característiques, 1. Tot 
sembla indicar, que els mossos trobaven ocupació, majoritáriament, en 
aquelles llars on la poblado adulta era dominant. Callen bragos per al 
conreu de la térra i, cas de convenir, per a ajudar en les tasques de la llar. 
Destaquem que tots eren del sexe masculí. 

A mes, aquests homes eren quasi exclusivament vinguts de fora 
vila. Els seus cognoms així ho indiquen. No en controlem cap que cases 
a Validara o que hi residís durant un període de temps mes o menys 
llarg. Per tant, només contribueixen, en el cas que ens ocupa, a desequi
librar la taxa de masculinat, que sense considerar-los cau 10 punts. Infor-
mem que, sigui com sigui, el nombre de mossos que residien a Validara 
no és pas baix. La Ilibreta de compliment pasqual de Blancafort, redacta
da 3 anys després, permet d'establir l'esment a 18 mossos - u n a tercera 
part naturals del veí poblé de Solivella-, 6 pastors -2 d 'una mateixa 
casa-, 3 rabadans - 2 de Sarral- i 3 criadas -1 catalogada de "mosseta"-. 
Passa, pero, que Blancafort tenia 153 focs habitats segons el registre 
d'aquell any. El total de Validara -on no apareixen esments de pastors, 
rabadans i criades própiament dites- és forf a proporcional. 

Quant a la classificació de les 49 famílies de Validara segons la 
tipología de Laslett, el resultat és aquest: 

Tipologies familiars. Validara, 1779. 

1- Solitaris b) 
2- Sense estructura familiar 
3- Nuclears a) 

b) 
c) 
d) 

Total 

4- Extenses a) 
c) 

Total 

5- Múltiples b) 

6- Sense estructura 
Total 

Amb criats 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 

3 
0 
3 

0 

0 
6 

Nombre de cases 
Sense criats 

1 
0 
6 

23 
1 
6 

36 

2 
I 
3 

3 

0 
43 

Total 
1 
0 
8 

24 
1 
6 

39 

5 
1 
6 

3 

0 
49 

% 
2,1 
0,0 

79,6 

12,2 

6,1 
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A Validara, al 1779, la familia nuclear o simple era dominant: 8 de 
cada 10 obeien ais trets definitoris d'aquest grup. De les 39 que eren en 
aquesta categoría, 24 corresponien a l'agrupació b) -matrimoni amb 
filis-. Convé destacar que hi havia mitja dotzena de nissagues on el marit 
i la muller vivien junt amb 2 i 3 filis -12 famílies en total-, 4 famílies on 
només 1 fill acompanyava els pares, 3 on la descendencia era de 3 i 2 on 
era de 4 infants. Existíen, aixó sí, un parell de casos realment excepcio-
nals: al matrimoni ja gran li feien costat 6 i 8 filis que encara vivien sota 
el sostre patern, sempre solters, s'entén. Encara ressaltem un cas on el 
marit vivia juntament amb la seva tercera muller, amb un fill fruit del 
segon matnmoni i amb 2 mossos. 

Ultra la presencia de 4 mossos, res mes hi ha a comentar pertocant 
al grup 3-a de parelles que ja restaven soles, bé per haver resultat eixor-
ques, bé per haver casat tots els filis o bé per ser tots els descendents 
morts en edat primerenca o bé, encara, per la combinado de les dues 
darreres possibilitats. El grup 3-c era integrat per un vidu amb 4 filis, cir-
cumstáncia que també s'esqueia en 3 vídues del grup 3-d. Apuntem que 
unes altres 2 vídues controlaven 2 filis infants o joves cadascuna í 1 mes, 
3. Com és de veure, hi havia mes vídues que vidus al front de les unitats 
familiars nuclears. 

A moka distancia del grup de famílies simples segueixen les exten
ses. En 5 oportunitats ho eren del grup 4-a -amb ascendents- i en 1 oca-
sió del grup 4-c -colateral-, si bé una nissaga presenta característiques 
mixtes. Atesa l'escassetat de la mostra, no será massa carregós d'oferir el 
detall d'aquest tipus de nissagues. 

Si seguim l'ordre d'aparició a l'apéndix detallem: pare del marit; 
marit-muUer; 3 filis i 1 mosso -nissaga 2—; pare del marit; mare de la mul
ler; marit-muller; 5 filis i 1 mosso -núm.4—; avia de la muller; mare del 
marit; marit-muller —núm.6-; pare del marit i madrastra -segona muller 
del pare-; marit-muller; germá del marit —extrem colateral- i 2 mossos 
- n ú m . 8 - i, per acabar, pare de la muller; marit-muller i 3 filis -núm.28- . 

Tot plegat, observem un conjunt de realitats familiars ben diverses 
i copsem com tres generacions comparteixen un mateix sostre. Certa-
ment, en aquesta ocasió el terme de familia extensa és ben apropiat. Peí 
que toca la nissaga extensa colateral era marit-muller; 4 filis i germá del 
pare. 

Els sovintejats atacs de la mort i les baixes edats mitjanes de 
defunció —recordem que a Vilaverd rondava els 55 anys al darrer quart 
del segle XVIII- impedien que el nombre de famílies miiltiples del tipus 
a) i b) fossin mes freqüents. A Validara només ha estat possible de con-
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cretar-ne 3. En tots els casos els 2 matrimonis que ocupaven un mateix 
immoble eren integrats pels pares del marit i el marit i la mullen En 
dues oportunitats -nissagues 18 i 19 de l 'apéndix- compartien l'espai 
amb els germans, tot i que aquests eren solters -si no serien classificables 
en la categoría d ) - i en una altra amb els filis haguts de la unió de la 
parella mésjova. S'escau, a mes, que les dues primeres unions mes joves 
corresponien a recent casats en el moment d'elaboració de la Ilibreta de 
compliment. Hem d'ignorar forgosament, dones, si la futura descenden
cia romandria al mateix indret. 

Concloem, dones, en assenyalar el pes totalment dominant de la 
familia nuclear simple i forga ben nodrida a Validara. No hem d'oblidar 
que el sistema d'heréncia en pot ser una causa explicativa: el pare espera 
fins la fi per nomenar hereu via testament i molts filis romanen solters 
fins el fatal desenllag. Aixó d'una part perqué d'altra hi ha tota aquella 
munió de parelles joves, en plena edat fértil, establertes peí seu compte, 
mes o menys ben dotades pels ascendents en casar i que han donat feina 
al grup de mestres de cases del poblé. No hem d'oblidar que tractem la 
realitat demográfica del darrer quart del segle XVIII, d'una época de 
demografia expansiva. 

Finalment, només voldríem remarcar la importancia que creiem 
que aniran adquirint els estudis d'aquest tipus. Fins ara, i segons Moreno 
(133), no podem dir que estiguin excessivament desenvolupats a Catalu
nya. Aquest apartat del treball constitueix, dones, una primera aproxi
mado a la qüestió per a la comarca de la Conca de Barbera i, en concret, 
per a la poblado que s'arrauleix al peu de les Muntanyes de Prades. 
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CONCLUSIONS 

Avaluem els resultats aconsegiiits amb l'aplicació del métode de 
reconstrucció de famílies. Aqiiest sistema, encunyat per la deniografia 
histórica francesa, permet de refer l'evolució de les nissagues d'Antic 
Régim i acostar-se d'a prop ais trets qiialitatius definitoris de la vida i la 
mort de fa dos-cents i tres-cents anys. 

La reconstitiició familiar, pero, opera a partir del registre parro
quial i aquest ús comporta una serie d'inconvenients deriváis de les 
omissions. N'hem aportat exemples per diverses parróquies i, també, 
hem convingut que malgrat aquest carácter incomplet de la documenta-
ció treballada, les llacimes mai son tan importants com per a poder 
hipotecar els resultats de conjunt. Hem comprovat com la informado 
que subministren les diferents partides de baptisme, esposori i enterra-
ment millora amb el decurs del temps, mes que res qualitativament. 

Quant a les fitxes de familia utilitzades, recordem que la major 
part deis cálculs exposats a la tesi son efectuats a partir de les famílies 
completes, aquelles on la dona ha arribat ais 45 anys i on encara l 'home 
segueix viu. Es pot objectar - i s'ha fet- que treballar només amb les nis
sagues completes suposa desatendre una part de la població. Es real-
ment difícil de contradir absolutament aquesta afirmado, pero el que 
no és aconsellable és operar albora sobre famílies completes i incomple-
tes, car aixó pot provocar una barreja de resultats completament confu-
sionária. D'altra banda, volíem demostrar l'evolució secular de les dife
rents variables en condicions demografiques normáis, entenent per aixó 
els casos en qué la familia podia desenvolupar amb plenitud la seva vida, 
sense que la mort trenqués la imió. Finalment, no és de mes indicar que 
certs calculs han de ser elaborats només sobre la base de les nissagues 
completes. 
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Segurament peí fet d'haver estudiat majoritáriament les famílies 
completes, podem indicar que la informado obtinguda relativa al segle 
XVII i al segle XVIII no difereix excessivament, sobretot en determinats 
aspectes relacionáis amb el ritme i la composició familiar. Aixó pot anar 
Iligat amb la característica del nostre estudi suara referida -l'iis de 
només famílies acabades-, car ben segur que els comportaments demo-
gráfics d'aquest tipus de nissagues no canviaren massa entre un segle i 
un altre. Ocorre, pero, que les nissagues completes varen ser moltes mes 
al segle XVIII que al segle XVII no només com a conseqüéncia natural 
del creixement de la població sino també perqué la mort sega menys 
unions matrimoniáis i encara perqué la informado subministrada per 
les diverses partides -sobretot de defunció- no és en la primera centuria 
lot el bona que caldria. Així, el rendiment de la reconstrucció és molt 
mes alt al segle XVIII que al segle XVII. 

Una part molt important de la reconstrucció de famílies és adre^a-
da a l'estudi de la nupcialitat. Esmentem que passa per establir l'edat 
deis nuvis en primeres, en segones i en ulteriors núpcies, l'estat matri
monial anterior a la boda i la residencia previa a l'enllaf. 

En la secció dedicada a l'edat al casament deis nuvis de la Conca 
duranl l'Edat Moderna, hem introduíl uns talls cronológics dins de cada 
centuria per tal de poder copsar canvis significatius a curt termini. El fet 
d'haver procedit a recuperar les edats deis nuvis forans grades a dispo
sar de la reconstitució de famílies en la parroquia d'origen ha elevat 
substancialment el tamany de la mostra estudiada. 

Tot plegat, podem afirmar que és clarament perceptible un retard 
en l'edat al matrimoni conforme avanza el temps. Així, els homes espo
sáis abans del 1620 ho fan a una miljana d'edat de 24 anys, mentre que a 
la segona meilat del segle XVIII no conlrauen matrimoni fins els 27 
anys. Aquesta diferencia de 3 anys també s'aprecia, i ampliada, peí que 
fa a les dones, les quals mariden amb encara no 19 anys abans de l'acaba-
menl del primer quart del segle XVII i ho fan ais 23 anys duranl els pri-
mers quinze anys del segle passat. En definiüva, un model matrimonial 
mediterrani i ibéric, ben extremat al segle XVII i mes normalitzat al 
segle XVIII. Aquests son els resultáis obtinguls per a la Conca estricta, la 
zona que abasta sempre el 85% deis casos avaluáis i sobre la qual girará, 
evidentment, l'explicació del marc demográfic. Ho farem així perqué en 
les altres árees els cálculs son duts a terme sobre bases estadísliques 
menys ampies i, per tanl, mes possiblement dislorsionadores de la reali-
lal. Per exemple, l'Alt Gaiá no denota cap retard en l'edat nupcial del 
varó, mentre que la de la femella passa de 17 anys a 22 des del segle XVII 

340 



fins a inicis del segle XIX. Altrament, a la Plataforma Segarrenca, tant 
l'edat de matrimoni en primeres núpcies masculina com femenina avan-
ga perceptiblement: mes 2 anys la primera i només 1 any i mig la segona. 

La concreció de l'edat de matrimoni en segones núpcies no té tan 
d'interés. A la Conca estricta, l'edat masculina s'incrementa progressiva-
ment: quasi 37 anys durant el segle XVII, 41 al segle XVIII i 44 del 1801 
al 1815. L'edat femenina mostra un comportament un xic diferencial: 
passa de 31 a 37 anys entre els segle XVII i XVIII, pero a inicis del segle 
XIX román estagnada. En aquesta ocasió, l'Alt Gaiá serva un comporta
ment parell al conquenc, mentre que la Plataforma Segarrenca aporta la 
nota discordant: l'edat deis homes és estabilitzada i la de les dones cau 
durant el segle XVIII. Arreu, pero, és observable que les fémines casen 
en segones núpcies en una edat mes baixa que els homes i que fins i tot 
están en condicions de seguir portant filis al món. No hi ha diibte que la 
vídua era un element cobejat socialment i demográfica de cara, sobretot, 
a l'encara no esgotada capacitat reproductora. 

Després d'aportar imes minses notes sobre les edats al matrimoni 
en núpcies posteriors, podem acabar apuntant una hipótesi al respecte 
de la primerenca edat al matrimoni de les dones durant el segle XVII, 
quan casen quasi adolescents. Tal volta havien de contribuir a la represa 
demográfica després de I'assot reiterat de la malaltia. Calía renovar el 
substrat poblacional i, per tant, procedir a uns casaments apressats, a 
frec mateix, en no poques ocasions, deis límits fisiológics. Durant el 
segle XVIII, el creixement era prácticament autosostingut i hom es 
podia permetre d'esposar a una edat mes avangada, estant la dona mes 
feta i mes constituida. Creiem, sincerament, que l'estrategia matrimo
nial hagués pogut estar perfectament adequada a les necessitats demo-
gráfiques, sense oblidar la possible imbricado deis condicionants socials. 

L'estat matrimonial anterior deis esposos ha estat analitzat en 5 
parróquies de la Conca estricta estratégicament distribuides. Com era 
de suposar, l'enllag nupcial entre solters era el mes comú amb diferen
cia. Ara bé, mentre la mitjana percentual d'aquest tipus de boda és del 
75% sobre el total durant el segle XVII, al llarg de la centuria posterior 
assoleix el 83%. Aquest creixement percentual i real del casament entre 
solters durant el segle XVIII ha de ser valorat en la seva justa mesura car, 
sens dubte, palesa l'existéncia d'una demografia senses sotracs que llen-
ga munió de joves parelles, en plena edat fértil, al camp de la procreado. 
Durant els primers quinze anys, en una época de dificultats, el tant per 
cent aMudit es veu retallat 4 punts. No seria agosarat posar en relació 
directa o, si mes no, indicativa, el volum de noces entre fadrins i donzel-
les amb el grau d'oportunitats per a una demografia alcista. 
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El segon üpus de matrimoni mes freqüent era el que s'esdevenia 
entre vidu i soltera, aconseguint una mitjana del 7,7% deis casos en les 
parróquies estudiades. Seguia a frec I'enllag entre vidus -6 ,3%- , mentre 
que era minoritari el celebrat entre vídua i solter. Durant el segle XVIII 
aquesta darrera categoría d'enllafos també va anar a la baixa, circums-
táncia que potser apunta vers un increment de la pressió religiosa o, si 
mes no, moral sobre les vídues. Tal volta no era tan mal vist que un 
home contragués noves núpcies com que ho fes una dona. En aquesta 
direcció apunta l'establiment del període mensual mitjá escolat entre la 
perdua del conjuge i el remaridament, sensiblement inferior en el cas 
deis homes que en el de les dones. 

Apuntem que l'análisi efectuada per a les parróquies de Conesa 
-Plataforma Segarrenca- i Biure -Alt Gaiá- no permet de donar compte 
de diferencies importants tant d'ordre quantitatiu com qualitatiu, res
pecte a les localitats estudiades de la Conca estricta. Només és digne 
d'esment el fet que a Conesa no té lloc cap mena de retrocés percentual 
en les bodes entre solters durant els primers tres lustres del segle XIX, a 
diferencia de la Conca. 

Hem esmer^at una quantitat de temps i d'espai considerable a 
estudiar el fenomen immigratori via noces. Es tracta d'un estudi que 
requereix una cura metodológica especial. El várem efectuar per primer 
cop a la tesi de Ilicenciatura -cas de Rocafort de Queralt- i ara l 'hem 
ampliat a 7 parróquies mes, 5 de les quals de la Conca estricta, atenent, 
també, al desig d'assolir un espectre geográfic el suficientment ampli. 

Assenyalávem una serie de limitacions documentáis importants i 
que cal teñir sempre en compte: la manca d'informació sobre la natura-
litat precisa deis nuvis fins ben entrat el segle XVIII, els casos complicats 
de vidus i vídues on les confusions al respecte son habituáis, el tema del 
recompte o no de les segones núpcies... Hem acabat, malgrat tot, esta-
blint que potser caldria estudiar mes el lloc d'origen, de naixement, que 
no pas el de residencia i obrint una nova via d'análisi en detallar el grau 
d'arrelament a la població deis nouvinguts en un parell de les diverses 
localitats estudiades. 

Convindrem que a les conclusions cal recollir el mínim de xifres i 
dades possibles, segurament perqué no és exercici habitual ni recoma-
nable i, a mes, perqué el treball n'és pie. Per tant, volem assenyalar el 
resultat que considerem mes important: atenent a la impossibilitat d'ava-
luar l'emigració, el component immigratori es revela com un punt a 
considerar a l'hora d'explicar el creixement demográfic del segle XVIII. 
Certament, una gran part del mateix obeía a un carácter purament 
redistribuüu de la població, pero una altra part ajudava i empenyia l'as-
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soliment d 'un marc demográfic favorable en afegir-se al creixement, 
possiblement autosostingut, de les comunitats pageses de la Comarca. 
En el cas de L'Espluga, la parroquia mes important per a la qual hem 
dut a terme la reconstruccio familiar, s'observa u n a coincidencia, no pas 
casual, entre els moments de major nombre d'arribades d'individus 
forans i els temps de major embranzida demográfica. La concreció de 
les taxes generáis d'exogámia en el conjunt de les 6 localitats estudiades 
apunta també la importancia del corrent immigratori via noces, tant al 
segle XVII com al segle XVIII, i oscil-len, en termes generáis, entre el 20 
i el 30%. Excloem voluntáriament els resultats de Pontils, on la migrade-
sa del poblament obligava a cercar parella fora de la parroquia. 

Malgrat tot, sembla ciar que cal ponderar aquest factor en la seva 
justa mesura fins el moment en qué disposem d'elements d'analisi sufi-
cients del factor emigració. Noti's que bem escrit "un deis punts a consi
derar" i no pas "el punt". Considerem, pero, que apartats com el dedicat 
a la perdurado del llinatge hatirien d'estar mes desenvolupats i esdeve
nir mes generáis en les investigacions d'aquest caire. 

Un cop determinat el retard en l'edat al matrimoni a mesura que 
avangava l'Edat Moderna, el creixent percentatge de bodes entre solters 
i decreixent entre vídua i solter, el paper importantjugat per la immigra-
ció nupcial en el creixement demográfic del segle XVIII i després d'efec-
tuar un breu repás peí tema deis que liem anomenat "els altres estran-
gers" -ni catalans, ni occitans- marcant-ne la seva presencia purament 
testimonial, s'imposava d'encetar l'apartat dedicat a la qüestió de la 
fecunditat de les parelles de la Conca al llarg de l'época estudiada. En 
aquest macro-apartat hem tractat les taxes de fecunditat legítima, les 
concepcions pre-nupcials Iligades amb els naixements il-legítims, els 
intervals proto i intergenésics, el nombre de filis per familia, l'edat de la 
mare a la darrera maternitat i la mitjana de durada de la unió. 

La fecunditat pot ser establerta per la via del recompte numéric o 
a través del sistema de reconstruccio de famílies. Hem efectuat una breu 
incursió en el primer terreny en concretar la relació entre el nombre de 
baptismes i matrimonis. A les localitats de la Conca estricta on era possi-
ble la comparado intersecular, quedava ciar l 'augment de mig punt de 
la "ratio" al segle XVIII. A l'AIt Gaiá l'increment també es donava, pero 
era molt mes mitigat, mentre que a la Plataforma Segarrenca resultava 
incontestable —1 punt de mitjana entre Conesa i Passanant-

L'anterior sistema és, pero, purament aproximatiu i cal recorrer a 
l'estudi de la fecunditat segons el métode d'Henry. Optárem per escollir 
un parell de parróquies de mostra. Barbera i Vilaverd fornien un nom-
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bre de casos suficient i oferien informació relativa tant al segle XVII com 
al XVIII. Les taxes de fecunditat legítima corregides -amb naixements 
perduts i batejats d'urgéncia finats inclosos-, avaluades només a partir 
de famílies completes i deixant fora els grups de dones casades amb 
menys de 15 anys i mes de 44 per escassetat de la mostra, han pogut ser 
detallades pe r 136 nissagues del segle XVII i 309 del segle XVIII. 

Sense necessitat d'entretenir-nos en l'exposició detallada deis 
resultats, obtenim un máxim període fértil de la dona entre els 20 i els 
34 -osciMant el punt álgid entre el grup 20-24 i 25-29 segons l'época i 
segons la parroquia- i un incontestable augment de la fecunditat al llarg 
del segle XVIII. Aquest increment pot venir explicat per un factor que, 
d'entrada, sembla contradictori: el retard de l'edat de la dona al matri-
moni. El g rup "15-19 anys" sempre ofereix unes taxes de fecunditat 
menors ais dos següents, fet que demostra que les dones casades amb 20 
anys o mes están mes formades fisiológicament i, també, que apronten 
millor les possibilitats de desUiuraments continuats que els ofereix una 
plenitud vital. D'altra banda, convé consignar que, de tota manera, 
l'edat d'accés de la dona al matrimoni és mes un factor condicionant 
que no pas determinant. Així, els grups de dones casades en una edat 
mes primerenca veuen llur fecunditat estroncada mes aviat que la resta 
malgrat que, en general, hom duu filis al món fins prácticament el límit 
menopáusic. 

El ritme de composició familiar ve detallat per l'estudi deis inter-
vals proto i intergenésics. Tot un capítol és esmerf at en tractar deis inter-
vals entre el matrimoni i el primer naixement anteriors ais 8 mesos, 
identificats, com és de domini general, amb les concepcions pre-nup-
cials. Al llarg de l'Edat Moderna aqüestes només van abastar un 5% del 
total de períodes protogenésics a la Conca estricta. Aquest primer tant 
per cent mitjá és obtingut mitjanfant les unions on no disposem de 
l'edat de la mare en casar o que no arriben ais 5 anys de vida marital. Si 
les considerem el percentatge assoleix el 7%. La resta de tant per cents 
detallats per les altres zones no desdiu aquesta tónica. I encara, les rela-
cions pre-matrimonials fructíferes constituien un fenomen menys fre-
qüent al segle XVII que al segle XVIII fins arribar a ésser forga presents a 
inicis del segle XIX. Apuntem la possible concatenado de factors demo-
gráfics i moráis a Thora d'explicar aquest comportament: tal volta hi 
hagué un relaxament deis costums al segle XVIII i segurament un casa-
ment mes tarda augmenta les possibilitats d'un embarás previ a la boda. 

Mes d'una tercera part de les concepcions pre-nupcials aporten 
naixements anteriors ais 3 mesos després del casament. Semblen pro-
ducte d 'una passió sexual irrefrenable, exercida sense pensar en la possi-
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bilitat d'un posterior matrimoni mes que no pas bestretes d 'un enllag 
assegurat i pactat entre les famílies deis futurs contraents. 

Les concepcions pre-nupcials anaven segurament molt Iligades 
amb la qüestíó deis baptismes de "filis de fortuna". Després d'escrutar el 
comportament de la il-legitimitat parroquia a parroquia no hem pogut 
acabar d'escatír amb certesa si aquesta era només alió que el nom 
expressa o encabia també la práctica de l 'abandonament del nadó. Men-
tre hi ha actes que apunten directament vers la segona possibilitat -nens 
abandonats dins d'un cabasset, de nit, a la porta de la rectoría o de la 
casa del batlle-, la majoria de les partides extractades amaga qualsevol 
referencia al tema de l 'abandonament, tant com dir, de l'infanticidi. 
Alió que déiem: els bapüsmes de filis de fortuna han de recollir amb-
dues practiques —embarassos no desitjats motivadors del desprendiment 
del fill i abandó pur i simple atenent, aixó sí, a motivacions de diversa 
índole- Siguí com siguí, els baptismes de filis de pares íncógnits mai van 
aconseguír un percentatge important: a les tres zones treballades abas
ten vora Vl% del total de cerimóníes. Amb tot, es concentren en perío-
des especialment difícils: de guerra, de desgavell social, de caos genera-
lítzat... Aixó no és res de nou ni d'íMógíc. L'estudí de l'estacíonalítat es 
revela prácticament eixorc í la igiialtat entre ambdós sexes no permet 
d'abonar la práctica de l'abandonament, que podría afectar mes les 
nenes que els nens atenent a raons de forga de treball. Consignem, que 
hem íMustrat l'estudí amb referéncíes a la nomenclatura amb qué hom 
dístíngia els ínfants íMegítims i que hem seguít la tra^a a un parell de 
destins posteriors, confirmant la relacíó del cognom Ventura amb el 
fenomen que analitzem í el fet que alguns d'aquests infants eren alletats 
i posteriorment adoptats per famílies pageses. 

La concrecíó deis íntervals protogenésics informa, una altra vega
da, de la millora de les possibilitats demográfiques durant el segle XVIIL 
Tots els grups d'edat al matrimoni retallen l'ínterval inicial en aqueíxa 
centuria respecte l'anterior. Certament, l'escurgament és molt accentuat 
en les dones casades mes joves -de 30 a 21 mesos en el grup de noies 
casades amb menys de 19 anys-, pero és constatable també en els al tres 
dos grups importants: de 20 a 15 mesos en el grup "20-24" i de 17 a 14 en 
el grup "25-29". Com és obvi, la retallada és inversament proporcional a 
l'edat al matrimoni, car els grups d'edat mes avangada no es poden per-
metre de perdre massa temps a l'hora d'infantar el primer nadó. Hom 
pot objectar que el retall no és significatiu pero, tot i que podem accep-
tar-ho, el canvi de tendencia resta palesat. 

En el cas de la Conca estricta, que ara estem analitzant, els ínter-
vals agrupats informen que 4 de cada 10 infants son concebuts al primer 
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mig any de matrimoni durant el segle XVII. A la centuria posterior la 
proporció s'incrementa a 7 de cada 10. Aquests resultats no fan mes que 
recollir l'orientació que abans hem esmentat. 

A la zona de l'Alt Gaiá, l'interval protogenésic va créixer en lloc de 
minvar. Observarem repetidament com aquesta zona mostra un capteni-
ment demográfic prou diferent al de la Conca estricta i que, en moltes 
ocasions, apunta vers una demografía estagnada. Recordem, només, que 
a la Uum deis resultats censáis, l 'increment set-centista hi fou molt 
menor que a la Conca. Potser, dones, tot no es deu a una mostra migra-
da... Altrament, com d'habitud, la Plataforma Segarrenca denota un 
gran paraMelisme amb les xifres conquenques i fins i tot en alguns 
grups d'edat la retalla és mes significativa. 

La lentitud de cálcul deis intervals intergenésics imposava el tre-
ball sobre mostra. Várem escollir la parroquia de Barbera de la Conca, 
amb informació abastable durant els segles XVII i XVIII, tot i efectuant 
referéncies a Rocafort de Queralt. Treballárem sobre les nissagues que 
havien procreat 6 o mes filis. Sabem que el ritme de procreado del segle 
XVII era rápid -entre 26 i 31 mesos s'escolaven entre naixement i naixe-
ment - i estable -a partir de l'interval 2-3 les variacions eren escasses- Al 
segle XVIII l'interval intergenésic mitjá continuava essent for^a rápid, 
pero ja no era tan estable, car creixia de manera constant en els dife-
rents intervals avaluats. La situació, al Set-cents, s'havia normalitzat, era 
mes "natural", car la fecunditat femenina s'esgota amb el pas del temps i 
genera espais entre infantaments mes perllongats. 

En relació amb l'edat d'accés de la dona al matrimoni, és ciar que 
els intervals intergenésics s'escurcen conforme es retarda l'edat. Factors 
de lógica demográfica i fisiológica han de tenir-hi a veure. Primer per
qué convé dur filis al món de manera mes rápida, car es disposa de 
menys temps per fer-ho. Segon perqué la dona está mes "feta" i no ha 
d'esperar tant entre un part i un altre en haver pogut sostreure's a la 
influencia de les limitacions expressades en segon terme. 

D'altra banda, la regularitat deis intervals palesa la inexistencia de 
practiques contraceptives o de control de naixements, constatado que 
l'evolució de les taxes de fecunditat j a permetia d'apuntar. A mes, queda 
ciar que la mort del nadó abans de l'any de vida escurgava en vora un 
any -és a dir, a la meitat— els períodes intergenésics. N'és explicado la 
interrupció de l'alletament —inhibidor de l'ovulació-, obrint-se la possi-
bilitat, majoritáriament aprofitada, d'engendrar nous filis. 

En relació a la dimensió familiar, convé esmentar l'estudi realitzat 
sobre el nombre de filis per nissaga completa. A mesura que es retarda 
l'edat al matrimoni cau també el nombre mitjá de descendencia. Així, al 
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segle XVII i a la Conca estricta, passa de vora 8 peí primer grups d'edat, 
a 6,4 peí segon i 5,6 peí tercer. El fenomen aMudit troba també expo-
nent al segle XVIII quan, de tota manera, el nombre de filis per familia 
completa és mes alt: 8,3-7,2 i 6,2 per ais tres primers grups d'edat al 
matrimoni. En resum, la descendencia mitjana de les dones casades fins 
a 29 anys d'edat era de 6,6 filis al segle XVII i de 7,2 durant el segle 
XVIII. Una altra vegada, i malgrat que la diferencia no sigui substancial 
-"mig fill"- la reconstrucció familiar permet de comprovar l'existéncia 
d'unes bases de creixement mes fermes al segle XVIII que al segle XVII. 
En aquest sentit, s'expressa la comparació deis resultats en les 6 parró-
quies on disposem de dades tant en el segle XVII com en el segle XVIII i 
també l'Alt Gaiá -de 6,5 a 7,1— i la Plataforma Segarrenca -de 4 a 5,6-
denoten aquest moviment alcista general. 

Els diferents tipus d'intervals ens han informal de quin era el rit
me de composició de la familia de la Conca a l'época moderna. El nom
bre de filis ens ha donat la dada relativa a la seva dimensió. S'imposa, 
ara, d'escriure al voltant deis seus límits: l'edat de la mare a la darrera 
maternitat i la durada de la unió matrimonial. 

L'análisi de l'edat mitjana de la mare al darrer infantament ha 
estat efectuda a partir de les famílies completes, excloent del cálcul a les 
dones casades amb 30 anys o mes. Un cop mes, l'edat d'accés de la dona 
al matrimoni cobra valor condicionant: com mes aviat esposa la noia 
mes aviat té el darrer fill. Tres anys separen el grup "15-19" del "25-29" al 
segle XVII, poc mes de 2 al segle XVIII. Una altra ocasió, també, l'edat 
mitjana intergrups a la darrera maternitat es retarda durant el segle 
XVIII en assolir 39 anys i mig, mentre que al segle XVII era de 39. La 
dada torna a ser mes indicativa d'una millor expressió demográfica mes 
que no pas definitiva. Tot i aixó, val la pena de retenir-la. 

A la Plataforma Segarrenca, el retard en l'edat materna al darrer 
part del segle XVIII respecte al segle XVII encara és mes acusada, car la 
mitjana intergrups passa de 38,3 anys a 40,1. Fins i tot la zona alto-gaia-
nenca no aporta ara cap nota discordant, en marcar una mitjana de 38,9 
anys peí segle XVII i 39,4 anys peí segle XVIII. Només hi ha un element 
que sorprén: l'edat mes tardana és aconseguida al segle XVII peí grup 
de dones casades amb encara no 19 anys. Malgrat aixó, és lícit de con-
cloure que les dones de la zona estudiada esgotaven al máxim les possi-
bilitats de procreado, portant fins la frontera menopausica una vida car-
regada de parts prou sovintejats i no sempre fácils. 

Al voltant de la durada de la unió matrimonial, cal informar que 
ha estat avaluada en restar l'edat mitjana a la darrera maternitat deis 
grups de dones casades entre encara no 19 i 29 anys de la mitjana secu-
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lar d'edat d'accés al primer matrimoni. Tot i no ser el métode exacta-
ment ortodoxe -que passa peí recompte unifamiliar- considerem que la 
desviado hauria d'assolir un volum escassament rellevant. S'obté, pero, 
un resultat que pot semblar discordant: 18,7 anys de durada mitjana de 
la unió conjugal en les famílies completes del segle XVII i només 17,6 
anys en les del segle XVIII. La causa explicativa rau en el retard en l'edat 
al matrimoni de les dones casades durant el segle XVIII que retalla la 
mitjana després de l'aplicació del nostre sistema de cálcul. Altrament a 
l'Alt Gaiá els resultáis son molt equilibrats -17,4 i 17,5 anys- i molt sem
blan ts a la Plataforma Segarrenca -17,5 i 17 anys-. Per aquest camí, 
l'alf a poblacional del segle XVIII és difícilment argumentable, pero pos-
siblement tot rau en l'aplicació d'un sistema avaluador que només pre-
tén de dibuixar la tendencia. A mes, dit sigui de passada, poca importan
cia té que el matrimoni duri igual de temps si hom duu mes filis al món 
o d'aquests en viuen una major quantitat. 

Abans de recoUir les conclusions establertes en el capítol de la 
mortalitat, convé d'efectuar un repás general deis resultats mestres 
obtinguts en els capítols dedicats a la nupcialitat i a la fecunditat. Ho 
farem només per la zona de la Conca estricta, allá on el nombre de casos 
avaluats és sempre suficient. 

Les dones de la Conca casaven, al segle XVII, ais 20 anys, tenien el 
primer fiU poc mes d'un any i mig després del matrimoni que acostuma-
ven a celebrar en febrer. Entre 26 i 31 mesos separaven els naixements 
deis diversos filis i només la mort prematura d'algun deis mateixos con
tribuía a escurgar a la meitat aquest interval. Després d'infantar mes de 6 
filis posaven fi vora els 39 anys a una vida maternal plena de parts sovin-
tejats. Quasi 19 anys d'unió conjugal s'havien escolat per produir 
aquests efectes. 

El panorama del segle XVIII només difereix mínimament. La 
núvia conquenca accedía al primer matrimoni ais 22 anys. En forga oca-
sions, depenent de les dimensions de la parroquia -com mes gran, 
menys- el nuvi era de fora vila. Encara no un any i mig després del casori 
ja era visitada per la llevadora que repetiría l'operació cada dos anys-dos 
anys i mig, a mesura que es retardava l'edat de la partera. Un llarg i 
íncert camí esperava la dona fins dur al món el seté fill i assolir els 40 
anys d'edat, prácticament, d'edat, després de 17 anys i escaig de durada 
de la unió. 

A grans trets, i amb totes les limitacions que volgueu, aquest és l'es-
tat de la qüestió que podem definir en referencia a la vida nupcial i 
fecunda de les dones de la Conca de Barbera a l'Edat Moderna. Insístim 
en qué la reconstrucció familiar només apunta canvis de tendencia cap a 
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millor durant el segle XVIII i que rarament aquests poden ser conside-
rats com a definitius. En tot cas, pero, tampoc son contradictoris. 

Com tot curs vital, després d'analitzar l'infantament, el casament i 
la fecunditat toca passar revista a l'últim component de la trajectória 
demográfica: la mortalitat. L'hem estudiada a la manera clássica, és a dir, 
distingint entre la mortalitat infantil i juvenil i l'adulta. 

Convenim que la frontera que separa el jove de l'adult era laxa, 
imprecisa, aleatoria i canviant. Creiem que diversos exemples que hem 
aportat al llarg del treball ho mostren a bastament. Malgrat tot, gosem 
fixar-la en els 13 anys. 

Escrit aixó, defensem que per al cálcul del quocient de mortalitat 
infantil, hem bandejat la qüestió deis nens batejats d'urgéncia i d'aquells 
que havien mort i hem considerat només els casos amb edat de defunció 
coneguda, els quals osciMen entre el 75 i el 90% segons les zones i les 
époques. 

Concedim una gran importancia a un métode d'avaluar la mortali
tat infantil que es pot obtenir sense necessitat d'efectuar la reconstruc-
ció de famílies i que passa per establir la "ratio" entre albats i naixe-
ments. D'aquesta manera cap cas resta fora d'observació i s'obté, per 
tant, el quocient segurament mes fiable. Posats a donar resultáis, sabem 
que la relació albats/baptismes fou del 333 per mil a la Conca durant el 
segle XVII i del 381 per mil al llarg del segle XVIII. Cal anar en compte a 
apressar-se a dir que la mortalitat infantil i juvenil va créixer a la Conca 
al Set-cents, car res demostra -mes aviat hi ha indicis al contrari- que les 
defuncions d'infants i joves estíguin plenament i constant anotades 
durant el segle XVII. Malgrat que hem acurat al máxim el sistema 
d'análisi detallant molt bé els anys d'inici del registre, sempre restem 
amb aquest dubte. 

D'altra banda, aquesta tendencia també resta palesada a l'Alt Gaiá 
-239 i 294%o- i a la Plataforma Segar renca -327 i 335 %o-. Possiblement 
a l'área alto-gaianenca els albats eren subenregistrats amb una freqüén-
cia alarmant, car res permet d'explicar la diferencia en tant per mil 
obtinguda i favorable a aquesta área. En resum, pero, podem dir que la 
"ratio" general informa que una tercera part deis infants batejats no arri-
bava a l'edat de casament. 

Com hem esmentat, els quocients de mortalitat infantil i juvenil 
sempre aboquen unes taxes mes baixes que la relació estrictament 
numérica albats/baptismes. Es per aixó que, mes que cap altra cosa, ens 
interessa d'adonar-nos d'una informació rica que forneixen en perme-
tre de distingir entre els diversos grups d'edat a l 'hora de la defunció. 
Aquest detall no és altre que la redúcelo de la mort endógena durant el 
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segle XVIII. Molt segurament les condicions d'assisténcia al part millora-
ren durant aqueixa centuria. Amb tot, el quocient no davalía perqué va 
teñir Uoc un desplaf ament de la mortalitat endógena vers el grup 1-5 
anys. A mes, la mortalitat infantil própiament dita recula en relació amb 
el total de decessos d'albats potser perqué l'alletament es perllonga i 
l'infant afronta amb moltes garanties de supervivencia el primer any de 
vida i potser també a causa de la millora de les condicions higiénico-as-
sistencials del part. 

La mortalitat adulta ha estat treballada atenent a l 'heterodoxe sis
tema de determinar les edat mitjanes de defunció de tota la població 
amb mes de 14 anys en morir. En el cas de Vilaverd-La Riba hem dut a 
terme l'estudi fins el 1750 a partir de les edats de decés deis cónjuges, 
edats anotades en les corresponents fitxes de familia, mentre que del 
1776 fins el 1800 hem contrastat les edats de traspás consignades a l'obi-
tuari amb les dades de la reconstrucció familiar. Aixó ha estalviat de per-
dre casos avaluats. La localitat de Pira ha cedit dades de base per a un 
exemple comparatiu. 

Els resultats de Vilaverd-La Riba informen d'un possible allarga-
ment de la vida amb el decurs del temps, encara que cal teñir en compte 
que el métode és groller i no permet elucubracions excessives. De fet, 
només preteníem de fer un primer acostament al problema car, d'altra 
banda, tampoc ens conveng en excés l'elaborat sistema d'obtenció de 
resultats a partir del métode tradicional. Apuntem que l'edat mitjana de 
defunció deis homes passá de 45 a 65 anys entre la primera meitat del 
segle XVII i el mateix període del segle XVIII, mentre que la de la dona 
osciMá entre 38 i 59 anys. 

Pensem que aquesta edat de defunció mes baixa de la dona ha de 
guardar relació amb les morts de part. De tota manera, la taxa de morta
litat maternal que hem pogut detallar és prou baixa al llarg de tota 
l'Edat Moderna i a tenor de la bibliografía comparativa, ja que "baila" 
entre el 4,5 i el 5%o. També hem restat informats que en 3 localitats de 
la Conca, la meitat deis bessons no arribaven a adults i que si j a els parts 
simples presentaven prou difícultats els dobles acostumaven a anar a mal 
borras. 

Finalment, hem efectuat un modest atansament al tema de les 
malalties durant l'época moderna grácies a disposar de les causes de la 
mort consignades ais obtiuaris de Lilla i La Riba a inicis del segle XIX. 
Ultra la constant del localisme, cal observar els problemas que comporta 
un estudi d'aquest tipus, derivats de la terminología nosológica emprada 
a l'época. En un terreny on som plenament conscients de les nostres 
limitacions no hi voldríem estendre el comentan. Tot i aixó, no ens 
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volem estar de reclamar, en el fiitiir pero ja des d'ara, una major coMa-
boració interdisciplinar entre els professionals de la medicina i els de la 
historia. 

Un repás a les morts anormals extractades en un parell de locali-
tats de la Conca, informa de la importancia de les morts violentes impu
tables al desenvolupament del bandidatge durant els primers anys del 
segle XVII. Desfilen, mes tard, les maltempsades inherents a les diferents 
guerres patides peí país, acompanyades d'un ampli quadre d'accidents 
entre els quals l'ofec esdevé dominant. 

No desitgem que el tractament de l'estructura familiar fos entes 
com a manera d'arrodoniment de la temática dominant. El primer 
aspecte, en especial, pensem de desenvolupar-lo en el fntur. La Ilibreta 
de compliment pasqual de Validara del 1779 informa del domini aclapa-
rador de la familia nuclear a la població, amb l'additament de qualque 
familia extensa i algima de múltiple. Una mitjana de 5 habitants per casa 
i l'establiment d'una edat frontissa ais 5 anys per tal de poder figurar o 
no a la Ilibreta son altres elements explicatius que consideren! impor-
tants. A Validara, pero, a les acaballes del segle XVIII, predominava la 
nissaga composta peí matrimoni o el vidu-vídua amb els filis. Caldrá veu-
re si a la segona meitat del segle XVI aquesta estructura era dominant i si 
ho era en altres poblacions. Será necessari de comprovar, també, si sem-
pre, com a Validara, el fet de disposar de les fitxes de familia constitueix 
un element de suport tan important. 

Els resultats obtinguts amb l'aplicació del sistema de reconstrucció 
familiar permeten d' afirmar que l'alga demográfica va ser consubstan
cial amb el segle XVIII perqué aleshores hi havia moltes mes parelles 
que podien desenvolupar amb plenitud la seva vida fecunda sense que la 
mort els poses un parany. A mes, sabem que la mortalitat catastrófica va 
recular. Les xifres relatives ais diversos cálculs no dibuixen canvis espec-
taculars i significatius pero aquesta circumstáncia deriva del fet que son 
obtingudes a partir de les famílies completes i, aquí, les diferencies eren 
d'escás relleu. 
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