
EL CENS DE POBLACIÓ DE 1717. EXEMPLES D'OCULTACIONS 
A LES TERRES DE LLEIDA 

per GASPAR FELlU I MONTFORT 

Comunicació a la «XXIV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», cele
brada a Lleida en novembre de 1979. 

Pierre Vilar en la seva gran obra sobre la Catalunya moderna po
saya com una de les bases del creixement del segle XVIII catala el fort 
increment demografic que hauria portat la població a doblar en menys 
de tres quarts de segle, els anys transcorreguts entre els censos de 1717 
i 1786.1 

Aquest fort increment demografic, quepel Segria (segons la divisió 
territorial de la Generalitat) arriba a un creixement del 447,9 %, o sigui 
a una població multiplicada quatre vegades i mitja, havia vingut essent 
acceptada practicament per tothom a pesar de les crítiques de Nadal, 
basades especialment en les altes taxes de natalitat que demostrarien 
els 11ibres parroquials de Palamos per e11 estudiats com a mostra;2 da
vant la impossibilitat d'acceptar taxes de població tan altes, Nadal con
clou que la població real havia d'ésser bastant superior a la que figura 
al Vezindario, que s'acostuma a considerar com a base del cens de po-· 
blació de 1717. Darrerament Francisco Bustelo ha insistit en la inferio
ritat del cens de 1717 respecte a la població real 3 amb arguments ex-

1. PIERRE VI LAR, Cataltmya dins l'Espanya Moderna, vol. 1I1, Barcelona, 1966, 
pp. 17 i 51-56. A continuació Vilar estudia a fons les fonts dernografiques de l'epo
ca i els trcballs rnoderns sobre el tema, cosa que faria repctitiu i agosarat per 
part meva voler-hi dir que!com. 

2. Critiques formulades inicialment en JORGE N,\D,IL OLLER, Demografía y eco
nomía en el origen de la Cataluña Moderna. VII ejemplo local: Palamós (1705·1839 J. 
«Estudios de' Historia Moderna» VI (1956-1959), pp. 281-303, especialment p. 295, i 
corroborades i ampli<ldes en JORDI NMHL, Sllr la poplllatiol1 catalal1e an XVIlJeme 
siec/e. Comunicació presentada al Congrés Mundial de la Població de 1962 a Nova 
York. 

3. Especialrnent en FRANCISCO BusTELo, La población de Calaluña en el siglo 
XVIJI. «Hacienda Pública Española», n.O 38 (1976), pp. 81-91. 
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trets de la rnetodologia denH!i!l"~tfiG\ actll~I1:, ~eg(Jns e1l la població eh: 
Catal um'a el 1717 no pod ia "el' in fcrior a 525,000 persones i mol t possi
blcrnent estaria entlT aquc~ta "ilra i 60,~,OOO, Ai"ó ~ign¡íicaria una 0[111, 

tació de I'ordre del 22,5 (lo i del 32,R (1" IT\pcctiyarnent sobre la xifra 
cstirn~\da per Vilar (407,000 habitanh): 

La intenció d'aquest trcball ~~ contrastar les afirrnacions teiJriqucs 
ele Bustelo amb lc\ dadl'\ doculllcntah di\pulliblcs, ni que sigui sola
rncnt a ta1l d'e\ernplc, El fL:t de tl'cballal' cn I'cstudi deis eapbreus de 
clifcn:nts poble,s del Pla d'Lrgcll cm \'a portar a la sorpresa ele cons
tatar, primeranwnt pel Palau d'Anglc~ola, que el nombre de cases que 
sortien al capbreu dc 1717 sel11bla\'a que ha\ien de contenir una pobla
ció mol t superiur a la donada pcl cen~ de 1717;i la xi Ira d 'aquests re
sultava sospito~a d'oeultacilJ, Per a aprofondir en aqucst punt vaig acu
dir al Arxiu Historie Provincial dc Lleida, on la siTie del Cadastre cm 
va pennetre trobar les dades del VeÚIlr/ario de 1717 6 per abstants 
pobles, Desgraciadament ja !lO ya ser tant fácil la cornparació entre les 
dades del Vezillduriu de cada pobl(: i cl.s eadastres eomparatius, La con
junció d'ambdós documcnls només cns ha estat possible pel Palau <l'An
glcsola, Sidamon, Tcrmen\ i PencJle~; a Sudancll ; la cornparació també 
és possible, perú el capbreu és ¡a de 172j i la possib1c rccupcraeió del 
poble rot enmascarar els rcsultat\, j)'altrl's robles lcnim n()lll~s el 
Vezilldario i per tant n()n1é~ ens seran útils les dildcs per a comparar 
les piramides d'cdat i el nombre d'habitants per casa, 

L'aproxi~~6 ,.és senz.illa ,,11 valor del VCZ,illda/'io deis difercnts 
pobles ~s la comparació entre el nombre: de propietaris que figuren al 
capbrcu i el nombre de cases que consten en el docurncnt fisc¡¡L El re
sultat es pot observar en el quadrc següent: 

% de caseire~cte 
Pr-(~taris s Ca~!I a pr~etarls 

Palau d'Ang\csola 52 35 67,3 
SidamoT! H 1l 72,7 
Penelles 16 12 75 
Termens 41 IR 43,9 

Totals 120 73 60,8 

Sudancll 74 28 37,83 
------

4, VII,,\!(, ('1I/oIIlU\'<I, 111, p, ~1. 

S, O més hen dil, que la rl'laei" h"hilanh C¡I'l'S era e"lr"ordin~\riamcnl !'cblc: 
e1s 159 llahilanls del el'I1S dl' 1717 I0l'l11ariL'n Sl'~"UnS l'1 l'aphrCll del malcix any 52 
cases: el promig Cara de 30,5 habilants per ca,,\. 

6, Fcl en rl'alil,cll CI aqucstL's l'O\llCII'qUl',S L'I 1716 eOI11 a basc' per la im¡1osiciü 
fiel Cadaslre i repelil els am's sucel's~ius, De lola mal\l'l'CI pcls pobtcs que més L'ns 
intcrcssl~n el Vczil/dari() I11L',S ,llltic cunsel'\'clt L's l'l dL' 17t7, 

7, Docull1clltaciú utililzada: capbrcus dl' l'i\.C.A" il"lunaeals, Sarll Joan de le-
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Arnb aquestes dades ja podríem fer un intents de restitueió de la 
població real, a base d'inerementar proporcionalment la població que 
dóna el eens amb el tant per cent d'ocuItació que mostra la comparació 
amb \es Ilistes dL' propiL'laris dL'ls capbrL'us, Pero els rL'sult<tts són massa 
dispars per a que no L'ns prL'gunlL'm pcrquL' hu slÍn i no mirL'111 d'escatir 
a 1,1 recerca d'unes :\ifres (juc L'ns puguin apropar mL;s a la realitat. 

Les disparitats es presenten sobretot a Termens i a Sudanell. Per 
a SudanL'lI I'c:xplicaeió més plausible fora qUL' L'I poble s'hagués repoblat 
rápidament entre 1717 i 1725 (dada del capbreu), Cal recordar que una 
part important del terme era horta i que, com tots els rodals de L1eida 
de\'ia p:.ltir molt els al1\'s de la gu.:rra; de fL'l I'estudi de les famílies ens 
mostra tamílies poe nombroses, abundánci~l de \'idus ádhuc joves, pero 
al matei:\ temps abundilncia de mossos i criades, 

En part aquestes matei:\es raons 'podríen \'aler per Terme\1s, pero en 
aquest eas L'I capbrL'lI L;S lk 1717, A més a TL'I'111CnS l'ocuItació scmbla 
arribar a I'ámbit .familiar: no hi ha \'clls a ks cases, a \10 ser que siguin 
I'únic homc gran, Ai:\o cs repL'lirá eO\11 \'L'Urem a Bellcairc d'Vrgell i 
crec que ha d'ésser considcratcom una ocultació, una interprctaeió moIt 
fa\'orabk de la normati\'a, Dc fet no m'estranvaria que el frau fos tan 
evident que hagués produ'it una in\'estigació: el nombre de vc'ins que 
consten al eens per aquests dos pobles (gairebé el doble que al Vezill
dario) ho abonaria, 

Dei:\ant, donc,s, també de banda Termens resultaria que pels altres 
tres pobles el tant per cent de cases respecte al de propietaris seria el 
69,6 (] í¡, () sigui prilct ieamen tuna ocuItació de l'ordre d'u\1 30 (] Ó, La po
blació d'aquests \loes la podríem restituir apro:\imadament per tant de 
la forma següen t: 

Palau d'Anglesola 
Sidamon 
PeneJIes 
Termens 

Població resultant 
del Vezindario de 1717 

166 
38 
42 
67 

Població iacrementada 
proporcionalment al 

nombre de cases 
realment existents 

247 
52 
56 

153 

Amb aixo podríem acabar, perú crec que pot ser d'interés entretin
dre'ns una mica en dos aspectes: I'estructura familiar que ens mostra 
el Vez.indario, que al seu torn ens pot iBus trar I'etern problema del nom-

rusalem, arm, 7, volum 9 (Palau d'Anglesola i Sidamon), arm, 6, "01. 6 (Tcrmcns), 
arm, 8, vol. 7 (Pcnelksl. arm, 11, "01. 17 (Sudancll); ciJrics del Vezill(/ario a I'A,H,P, 
de Lleid~, cadastrc, caixa 91 (Palau d'Angksolal. l'ai,\a 113 (Sidamon), caixa 124 
(Tcrm~nsl. caha 94 (Pcncllcs) i cai.xa 115 (Sudancll), 

8, He rctingut nOllll's cls prorrictaris qUL' ,'iucll al poble, 
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bre d'habitants per foc, i d'altra banda l'examen de les piramides d'edat 
que ens pot iHustrar sobre el pervindre d'aquesta població i al mateix 
temps fomir una dada més sobre les formes d'ocultació més corrents.9 

Per l'estudi de l'estructura familiar, tal i com es pot observar en el 
quadre següent, he utilitzat en els casos del Palau d'Anglesola i ,de Sida
mon, a més del Vezindario de 1717 el de 1720 i a Mollerussa el de 1716; 
aixo en permet fer algunes comparacions prou interessants en primer 
1I0c, la població continua baixant (al menys per Palau i Sidamon) entre 
1717 i 1720.10 És espectacular sobre tot al I'alau la mort de nens (no tant 
de nenes) de menys de 15 anys. Com que la xifra del cens que s'acostu
ma a ano menar de 1717 o 1718 (Vilar prefereix aquesta darrera dada) 
es troba entre la de 1717 i la de 1720 podem concloure que el cens es 
va fer a base de copies de! Vezindario de 1718 o de 1719.' 

Com es pot veure al quadre adjunt el nombre de vei'ns per casa 
varia d'un a 10, si bé el cas més corrent són tres; el promig és 4,09 ha
bitants, amb un maxim de 5,08 a Mollerussa i de 2,57 a Termens. 

En segon 1I0c, podem observar que la guerra, o millor dit, la mise
ria forr;a el mar.tenimcnt de grups familiars nornbrosos, que es desfan 
tan aviat corn poden. La causa principal és el mantenirñent a casa dels 
fills solters (endarreriment de l'edat matrimonial), pero de vegades tam
bé es produeixen conccntracions per juxtaposició de Testes de famílies: 
a Sidamon e! 1716 Pere Penella, de 75 anys tenia a casa una nora viuda 
de 33, una néta de 16 casada i un cunyat de 54 amb quatre fills: en 
total 9 persones. L'any següent el vell Penella havia mort; figura com a 
cap de casa Gili Cau, el cunyat, vidu, amb un Jlll de 26 anys, també 
vidu, un altre fill de 18, una filla de 16 idos filIs petits; a més de Maria, 
la nora de Pe re Venell<l vídua: 7 persones. El 1720 la situaciú ha canviat 
completament: figura com a C<lp de casa Ramon Cau, amb 32 anys (el 
fill de 26 el 1717), amb la se\'<l espOS<l i la sogra Maria Penella: només 
tres persones. lI 

De fet I'exemple serveix també pl'l' mostrar la irnprecissió de les 
dades que consten en el Vezindario: tal i com resurt de les tres ver
sions, la família «No \liga». La reconstrucció més possiblc fora la se
güent: 

9. Pe!" allargar una mica la hase docl.Illll:ntal i e1s lc'rmcs tic comparació hc 
akgit ab anteriors la consickració deis V L'~.il/d(/ri(}s ,kls poblcs dc La Sentiu de . 
Sió, Ikllcaire d'Urgl'lI i Mollcrussa (A.H.P. ele l.lcida. Ca,lastre. caixes 112, 18 i 78 
respect i\'ament). 

10. Tamb0 l'ntre 1716 i 1717. En l'ls pobks que fan constar el lllovilllcnt des 
del darrcr Vl!~il/d(/ri() l'l nombrL' ele lllorls i deis que han abandonat el 'poble supera 
sempre e1s neixements. 

La dikrencia tic dos plTsonl'S respeclL' al quadre d'habitants poble pcr poblc 
0s degut a que per Molkrusa he utilitzat aquí ks da,ks ele 1716 donat que el 
Ve~il/{I{/río de 1717 0s n10It imprecÍs pel que fa a ks etlats de dones i fills. 
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Sembla que els Cau, refugiats a la casa com a germans de la dóna 
'de Pere Penella van acabar fent-se'n amos per la boda del fill Ramon 
amb la néta de Pere, Maria. Aixb voldria dir que un moment donat hi 
havia a la casa, vídues, la mare de 34 anys i la filIa de 17 o 18. 

Pel que fa a les piramides de població he de comenc;:ar advertint 
que en lloc deIs grups de 5 o 10 anys més correntment utilitzats, he 
triat grups de 6 anys, que s'acorden més amb les diferenciacions de 
!'epoca, marcades especialment pels 12 i pels 18 anys. 

Ens fixarem principalment en la distribució per sexes, i per edats. 
Per simplificar els calculs dividirem la població en quatre grups d'edat: 
fins a 18 anys, de 18 a 36, de 36 a 54 i de 54 en amunt. 

El nombre d'homes i dones és practicament igual (325 i 318); en 

% sobre 
conjunt 

nombre % nombre % Total població 

0-17 anys 118 50 118 50 236 36,59 
18-35 anys 88 45,36 106 54,64 194 30,08 
36-53 anys 77 50,33 75 49,67 153 23,72 
54 oo. anys 44 69,84 19 30,16 63 9,76 

327 318 6451\ 100 

canvi llur distribució tan per edats com per pobles és molt variada, 
com es pot observar en les piramides corresponents. 

Practicament igual fins als 18 anys, deIs 18 als 36 dominen les do
nes (lO % més); el nombre torna a ser equilibrat deIs 36 als 54 i en can
vi deIs 54 en avant el nombre d'homes és més del doble que el de les 
dones, contra el que acostuma a succeir, en quaIsevoI pobIació. Aix~ 
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Poblacló 
Nombre d'habitants per casa segons 

cens 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de cases Total d'habltants Promlg 1718 

Palau d'A 1717 5 7 5 4 11 1 1 35 164 4,68 159 
1720 5 7 4 10 7 1 35 154 4,4 

Sidamon 1717 2 1 3 2 8 39 4,875 30 
1720 6 2 8 26 3,25 

Penelles 1717 6 6 12 42 3,5 50 
Termens 1717 10 14 1 26 57 2,57 102 
Sudanell 1717 3 13 6 8 3 34 128 3,76 130 
La Sentiu 1717 2 4 5 1 12 41 3,41 45 
Bellcaire d'U. 1717 1 5 5 12 38 3.16 70 
Mollerussa 1716 4 4 7 4 3 2 24 124 5.16 

1717 5 2 8 1 5 2 24 122 5,08 132 

Total (1717 3 23 55 30 21 18 7 3 (1717) 163 (1717 641 (1717) 3,93 718 



ens fa pensar que hi pot haver hagut «descUlt» a I'hora de recontar les 
vel1es de les cases: els vel1s són sovint cap s de casa i com a tals han 
d'apareixer, pero les avies era més facil «oblidarles» a I'hora del re
compte. Si pensem que el seu nombre podia ser almenys igual al de 
vel1s, la població augmentaria en un 10,37 %.12 

Pel que fa a la distribució per edats, en conjunt se'ns presenta com 
una piramide ben ordenada i amb una població ¡ove: el 66,77 % té 
menys de 36 anys. Aquest és un bon argument per pledejar per un rapid 
creixement de la població al l1arg del segle. Pero aquesta visió de con
junt és massa global. Observant les piramides de població poble per 
poble s'observen dos fets importants: en primer 110c inentre la pirami

. de d'alguns pobles gaudeix d'una base amplia, la d'altres és practica-
ment igual que el de menors de 18. Aixo ens ha portat a distingir dos 
grups de pobles i a tra<;ar-ne les piramides corresponents. En el primer 
grup entren tres pobles: el Palau d'Anglessola, Sudanel1 i Mol1erussa i 
a I'altre la resta. Segon aspecte: tots els pobles mostren bults genera
cionals importants, si bé no en tots corresponents. En direm alguna 
cosa. Pel que fa a la diferencia entre uns pobles i altres: mentre els 
pobles del primer grup tenen més d'un ter<; de la població menor de 
18 anys i aquesta va descendint gradualment, als pobles del segon grup 
la població menor de 18 anys és inferior a la de 18 a 36 (si bé podria 
ser practicamenl igual si excloguéssim mossos i minyones), cosa que 
predisposa a un creixement molt més lent. 

Pel que fa als buits generacionals evidents en les piramides, els 
observarem preferentment a la banda deis homes, element més estable 
(les dones procedeixen generalment en un nombre alt de fora del poble). 
Al Pala u podem remarcar dos buits: de 24 a 36 anys i de 48 a 54; o sigui 
en els naixements corresponents als anys 1663-1669 i 1681-1693, aquest 
segon buit provocat possiblement pel primer, que al seu tom podria 
mostrar un buit de neixements o de sobrevivents de la generació de 
1640-1645. A Sidamon els buits se'ns mostren deis 12 als 18 i deis 30 als 
54. Es remonta doncs als mateixos anys 1663-1669, pero amb una crisi 
més perl10ngada (de fet Sidamon arriba a estar abandonat); el buit 
deis 12 als 18 podria testimoniar una major imprompta de la guerra de 
Successió. A Mol1erussa els buits són poc marcats, si bé es pot observar 
el de 48 a 54 anys i el seu reflexe en la generació de 24 a 30. 

A Belkaire són molt minses les generacions de 12 a 24 anys i de 
42 a 60; A Penel1es es marca un buit deis 30 als 36 i també deis 42 als 
66; aquest darrer pot ser una ampliació de la crisi general que sembla 
observar-se a la decada deis seixantes. A la Sen ti u és molt marcat el 
buit deis 30 als 36; podria respondre a alguna circunstancia d'aquesta 
zona més septentrional: també a Bel1caire les escales deis 24 als 36 són 
més curtes que la deis 36 als 42. 

12. 667 en !loe de 643. 
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A Termens gairebé podríem dir que la única generació plena és la 
deIs 42 als 48; pero sobretot el buit és molt evident deIs 36 als 42. A Su
danell els buits es marquen als graons 12-18, 24-36 i 54-60. Podríem pen
sar dones en un primer buit de nascuts o sobrevivents de 1757 a 1763 i 
la seva repercussió els anys vuitantes; en canvi el buit deis 12 als 18 
anys es relacionaria més aviat amb la guerra. 

Naturalment tot aixo ha de ser vist com a molt provisori donada 
I'incertesa en les edats confessades. 

A mode de conclusió podem dir doncs, que la població real dcls 
1I0cs esmentats, que amb totes les reserves del cas podem considerar 
representativa de les planes d'Urgell i del Segria, devia ser en conjunt 
cap a 40 % més alta d'allo que ens diu el cens de 1718: un 30 % per 
ocultac:ió de cases i un 10 % per ocultació de persones. Aixo portaria 
la població del Principat a més de 600.000 persones, si bé aquÍ potser 
sí que l'extrapolació no estaria justificada. Com va ser possible un frau 
de tal magnitud? L'explicació més plausible és que la guerra va produir 
segurament molts despla<;:ats que no foren declarats ni al seu 1I0c d'es
tada ni al seu poble tradicional; les mencions de famílies que han deixat 
el poble mostren prou bé el zel per disminuir el cadastre; pero és ben 
dubtós que succeís semblantment amb cls nou vinguts, considerats es
tandants temporals. 

Per acabar i una mica fora de tema voldria assenyalar que el frau 
no es produeix, com a primer cop d'ull es podria pensar, per l'ocultació 
dcls més pobres, aquclls que, essent el cadastre un document fiscal no 
valia massa la pena de tenir en compte. No és pas massa així: per 
exemple, al Palau, ordcnant els propietaris de major a menor,o resulta 
que no consten al cadastre el número 16 amb 26 jornals de terra,14 el 21, 
amb 17 jornals, el 23, també amb 17 jornals ... si bé també és veritat 
que els nou darrers de la !lista falten tots. 

A Sidamon manca el major propietari, si bé aquest cas sabem que 
es tracta d'una família estingida per la qual capbreu rera capbreu 
s'aniria dient que no havien sortit dret-habents a l'herencia; pero man
ca també el quart proprietari, amb 57 jornals, i el nové, amb 43 jornals. 

L'ocultació no era solament pero dcls proprietaris; al Palau les 
terres declarades al cadastrc sumen 649 jornals i mig, mentre que el 
caubreu del mateix any resporta l.291 jornals i 10 porques: practica
ment el doble. 

13. Segons les leITes que lenien al lcrmc. El kni¡' terres fora terrne o en 
arrendarncnt a knir més bcstics de jou o ramats podia evidcntment produir can
vis en I'ordre de riquesa; peró alió que ens intcressa és ¡'Gcultació de riqucsa 
coneguda, 

14. Prescindirn de !es parts de jornal. 
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CONJUNT OELS POBLES ESTUOIATS 

Don •• 

,. 

PALAU. SUOANELL I MOLLERUSSA 

c~· 
E-·-+---i r= __________ _ 

" 

SIOAMON. PENELl.ES. TERMENS. LA SENTIU I BELLCAIRE 

L 
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