
CREIXEMENT AGRARI I DIFERENCIACIÓ 
SOCIAL PAGESA A LA COMARCA D'ANOIA ENTRE 

COMENCAMENTS DEL SEGLE XVI 
I MIT JANS DEL XVII 

}(rancesc Valls Junyent 

1. Introducció 

Un estudi en curs de les modificacions de les estructures de 
la propietat i l' explotació de la terra entre comen~aments del se
gle XVIII i mitjans del segle XIX en els sectors de la comarca 
d' Anoia, on en aquesta epoca s'imposal'especialització vitivinÍ
cola, ens esta revelant dos fets importants. En primer lloc, que 
la relativa equidistribució de la propietat de la terra a comen~a
ments del segle XVIII evoluciona alllargs deIs cent cinquanta anys 
següents amb una clara tendencia ver s la concentració i la poI a
rització entre molt petits i grans propietaris. Per altra banda, aques
ta polarització que ens mostra la distribució de la propietat resta 
camuflada per una distribució de la terra en explotació for~a més 
igualitaria. Aixo és a causa que les grans propietats que s'estan 
conformant i consolidant en aquesta etapa prefereixen la cessió 
de les seves terres sota contractes de conreu (especialment rabas
sa morta) als petits pagesos amb molt poca o sen se terra a l'ex
plotació directa (utilitzant, per exemple, ma d'obra assalariada). 
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A la comarca d' Anoia retrobem, per tant, l'esquema definit per 
L. Ferrer per a la vei"na comarca del Bages,l la qual cosa serveix 
per posar més en entredit encara la imatge d'equilibri i igualtat 
que segons els pairalistes del segle passat i principis del present 
regnava en el camp catala. 2 

Quan ens hem preguntat sobre quins eren els orígens deIs pro
cessos de concentració que havien generat els desequilibris en l'ac
cés a la propietat de la terra a que acabem de fer esment i com 
s'havien produit unes acumulacions patrimonials de les dimensions 
de les d'alguns casos familiar s concrets, ens hem trobat que no
més es podien explicar parcialment a partir de l'evolució seguida 
per aquests patrimonis alllarg del segle i mig esmentat i que calia 
res seguir la seva trajectoria des de fon;a més enlla del segle XVIII. 

En alguns casos calia recular fins a mitjans del segle XIV per tro
bar els orígens de la configuració d'aquelles vastes masies els pro
pietaris de les quals cedien terra a rabassa morta en els segles XVIII 

i XIX. 

En el treball que teniu a les mans intentarem establir les prin
cipals característiques d'una etapa que contribuí decisivament a 
forjar l'estructura agraria dels segles posteriors i que cronologi
cament abasta des del final del que s'ha denominat crisi de la bai
xa edat mitjana fins al plantejament d'una nova crisi a les prime
res decades del segle XVII. Es tracta, en definitiva, de resseguir 
els grans trets de la dim'lmica interna de les comunitats pageses 
d'una are a geografica concreta en un període que s'emmarca en 
el que s'ha anomenat transició del feudalisme al capitalisme. 3 

l. FERRER ALOS, L1oren~: Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya central (segles 
XVIII-XIX), Publicacions de l'abadia de Montserrat, Barcelona, 1987, pp. 201·310. 

2. Vegeu, GARRABOU, R: «El camp catalil als segles XIX i XX», a Estructura social i econó
mica del camp catala, Ed. La Magrana - Ins. Mun. d'Historia de Barcelona, Barcelona, 1983, 
pp. 105-113. 

3. HIL TON, R. H CEO).: La transición del feudalismo al capitalismo, Ed. Critica, Barcelona, 
1977. 
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Pel que fa al marc geografic cal tenir present que la comarca 
d' Anoia no és avui ni ha estat historicament un tot homogeni i 
que el que ací es dira fara referencia exclusivament als sectors de 
la comarca on s'expandí la vinya alllarg deIs segles XVIII i XIX, 

i que segons la divisió tripartita de la comarca realitzada per J. 
Iglésies correspondrien a la conca d'Odena, presidida en el seu 
centre per la capital comarcal, Igualada, i els vessants d' Anoia 
encarats al Penedes. La dinamica socio-economica i estructural 
del fragment comarcallímitrof amb la Segarra presenta grans di s
crepancies amb la deIs dos sectors restants; el seu estudi el deixem 
per a una altra ocasió.4 

2. L'expansió agraria del segle XVI. Característiques i 
cronologia 

La historiografia general considera el segle XVI com una eta
pa d'expansió i superació de la persistent crisi que caracteritza l'eta
pa final de l'edat mitjana, la qual havia fet trontollar les bases 
del feudalisme com a sistema social. Alllarg del segle XVI arreu 
creixé la població i augmenta la producció agraria i la de manu
facturats, a la vegada que el comen; i la circulació de diner (entre 
d'altres raons per la massiva arribada de metalls amonedables del 
tot just descobert continent america).5 

En el cas de Catalunya, pero, el segle XVI continua essent un 
deIs períodes més desconeguts o, si més no, malconeguts. Tot i 
les aportacions recents de M. Duran6 entorn d'un tema tan trans-

4. Per a una major clarificació del marc geografic vegeu IGLÉSIES, Josep: Assaig sobre I'ex
tensió de la comarca d'/gualada, Igualada, C.E.C.I., 1948. 

5. KRIEDTE, Peter: Feudalismo tardío y capital mercantil, Ed. Crítica, Barcelona, 1982, pp. 
29-83. 

6. DURAN, Montserrat: «Producció i renda agraria a la Catalunya del segle XVI», a SALES, 
N, et al.: Terra, treball i propietat. Classes agriIries i regim senyorial als Paisos Catalans, 
Ed. Crítica, Barcelona, 1986, pp. 186-213. De la mateixa autora: «El camp catala, una etapa 
de prosperitat», a L'Avenr, 25, Barcelona, 1980, pp. 29-33. 
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cendental com el de l'evolució de la renda feudal i tot un seguit 
d'aspectes relacionats amb el món rural, o d'Eva Serra7 sobre el 
regim senyorial, o de Jaume DantíS sobre les interrelacions de la 
demografia, l'economia i la societat en el marc comarcal del Va
lles Oriental, resten encara nombroses parcel·les de la historia del 
mil cinc-cents catala per explorar. 

A les planes següents, amb l'ajut de les dades procedents del 
buidatge exhaustiu deIs contractes de conreu que passaren per la 
notaria parroquial de Pierola, intentarem reconstruir alguns as
pectes concrets de l' expansió agraria tal com es dona en aquesta 
població de l'actual comarca d'Anoia. L'abundancia i la conti
nultat d'aquest tipus de documentació ens permetra deduir qui
nes foren les tecniques agraries que feren possible el creixement 
del producte agrari i la cronologia d'aquest creixement. En apar
tats posterior s relacionarem els resultats obtinguts de l'analisi 
d'aquesta documentació amb el comportament seguit per altres 
variables, com per exemple la demografia. L'objectiu últim, pe
ro, és veure el protagonisme en l'expansió agraria deIs diversos 
sector s pagesos per tal de coneixer alguns deIs mecanismes de pro
moció social utilitzats per una cada vegada més poderosa pagesia 
benestant, i a la vegada els expedients de crisi de la petita pagesia 
que, com veurem, patia una degradació molt progresiva del seu 
status socio-economic. 

7. SERRA i PUIG. Eva: «El regim feudal catala abans i després de la Sentencia Arbitral de 
Guadalupe». a Recerques. 10. Barcelona. 1980. pp. 17-32. De la mateixa autora: «El regim 
feudal al camp catala als segles XVI i XVII», a Estructura .... Ob. cil. pp. 87-99. Ambdós 
treballs són extrets de la seva tesi doctoral avui publicada amb el títol: Pagesas i senyors a 
la Catalunya del segle XVII. Barania de Sentmenat 1590-/729, Ed. Crítica, Barcelona. 1988. 

8. DANTl i RIU, Jaume: Granollers i comarca als segles XVI i XVII: evolució demografica 
i económica, Granollers. 1981. on s'intenta una aproximació als diversos nivells de la vida 
económica (economies pageses. municipals i senyorials). Més recentment s'ha publicat la se
va tesi doctoral: Terra i població al Vallés Oriental. Epoca Moderna, Ajuntament de Santa 
Eulalia de Ron~ana. 1988. 
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Les fonts 

La contractació agraria que passa per la notaria parroquial de 
Pierola alllarg deIs segles XVI i XVII, i que sera la fonts més im
portant tant quantitativament com qualitativament que utilitza
rem, pot dividir-se en diversos blocs: 

A) Contractes d'arrendament de terres, entenent per tals aquells 
en que s'estipula una suma de diner pagadora cada any en un o 
diversos terminis a canvi de la cessió d'un tros de terra o de les 
pastures que es puguin fer en aquella terra, per un període de temps 
sempre especificat. 

B) Contractes de masoveria, que són d'alguna manera una va
riant deIs anteriors, ja que en lloc d'una pec;a de terra comprenen 
la totalitat d'un mas o heretat; per a nosaltres tenen un interes 
especial pel fet de posar en evidencia en molts casos un procés de 
concentració patrimonial: pagesos que disposen de més d'un mas 
decideixen cedir a masoveria el o els que no conreuen directament. 
En ocasions, pero, l'arrendament d'un mas pot obeir a altres raons: 
minoria d'edat i tutoratge deIs seus hereus, emigració deIs hereus ... 

C) Contractes de parceria o cessions de terra, normalment er
ma o boscosa, per tal que l'obtenidor del contracte la posi en con
reu per un període de temps curt (generalment cinc anys). 

D) Finalment, també apareixen contractes de cessió a parts de 
bestiar. Per aquest contracte l'obtenidor rep un nombre determi
nat de caps de bestiar novell (el més freqüent són por es) que un 
cop engreixat vendra pagant l'atorgador, en primer lloc la mota 
o valor deIs animals en el moment en que se n'hi ha fet cessió, 
i a més una part deIs guanys restants. 9 

9. Serveixi aquest com exemple: «Antich Mata de Garrigues deixa quatre tossinos al ters guany, 
so és de 3 sous hu y de tres sous a/tre per di! Antich, cobrant emperó primerament lo dit 
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Tant pel seu volum com per la importancia qualitativa, en el 
present treball ens centrarem en l'analisi del tercer grup, és a dir, 
en les cessions de terres a parts de fruits. Aquesta fórmula con
tractual creiem que és la que canalitza per les vies del dret l'ex
pansió deIs conreus que féu possible el creixement del producte 
final agrari per alimentar una població, com veurem, creixent. 
Amb aquesta documentació com a base intentarem establir les ca
racterístiques i la cronologia de les rompudes, i també els seus pro
tagonistes. 

Característiques tecniques de l'expansió agraria del segle XVI 

La primera afirmació que ens permet fer un repas no gaire ex
haustiu de les clausules que incloi'en aquests contractes fa refe
rencia a una característica fonamental que tingué l'expansió agraria 
del segle XVI i en el sector de la comarca d' Anoia on centrem les 
nostres observacions: es tracta d'un creixement predominantment 
extensiu. En tota la documentació examinada no hem trobat cap 
rastre d'intensificació del conreu i només en alguns casos sembla 
apuntar-se una tendencia vers la difusió de conreus d'orientació 
comercial especulativa, tals com la vinya i l'olivera, que perme
Ú:n fer un ús més intensiu del sol que la cerealicultura. Concreta
ment, en els arrendaments d'unes peces de terra que l'obra de l'es
glésia parroquial de Sant Pere de Pierola tenia en els termes de 
Pierola i Collbató s'obliga l'arrendatari afer plantacions de vi
nya i oliveres. 
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• 3.2.1572: L'arrendatari loan Lucia, del regne de Fran9a, s'obli
ga a plantar cinc-cents ceps cada any que duri l'arrendament 
en la pe9a de Pierola. 1O 

• 19.1.1573: loan Lucia, del bisbat de Comenge, del regne de 
Fran9a, pren en arrendament un tros de terra de la pe9a situa
da a Collbató, on plantara oliveres. 11 

• 27.1.1602: Pere Boxó pren en arrendament la pe9a de Pierola 
i s'obliga a plantar-hi mil ceps en cinc anys.12 

• 13.1.1608: un nou arrendatari s'obliga a plantar a la pe9a de 
Pierola mil ceps en cinc anys.13 

• 6.1.1618: loan Segofi, pages del regne de Fran9a, pren en arren
dament ambdues peces obligant-se a plantar-hi dos-cents ceps 
i sis oliveres cada any. 14 

La majoria de les rompudes, pero, no es faran amb l'objectiu 
de plantar vinya o oliveres, sinó que l'ús de la terra posada en 
conreu sera la sembradura, i, com ja hem dit, la fórmula contrac
tual que regulara aquestes rompudes seran les cessions de terres 
a parts. L'obtenidor d'un d'aquests contractes haura d'eixarmar 
la terra rebuda utilitzant la brossa de la rompuda per fer formi
guers que serviran d'adob. En la majoria de contractes s'estipula 
que s'exceptuaran de la tallada roures i alzines, deIs quals es treu 
un altre profit agrari: les aglans per al bestiar. 

L'adobat de la terra per mitja de formiguers i aquesta tallada 
selectiva ens fan adonar de les limitacions que a llarg termini pot 
representar aquest tipus d'expansió de la superfície conreada. 
Aquestes limitacions acaben de posar-se en evidencia en les clau
sules referents a la durada del contracte i la periodicitat del con
reu de la pe9a de terra rompuda. Pel que fa al primer punt, no-

10. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 45. 
11. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 52 v. 
12. A. P. Pierola. Man. g-h f. 38 v. 
13. A. P. Pierola. Man. XVI f. 71. 
'14. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 200 v. En arrendaments successius tenen tendencia a desaparei

xer les clilUsules que obliguen a plantacions, coincidint alllarg del segle XVI! amb una reduc
ció progressiva de la duresa de l'arrendament. 
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més cal dir que en un redui't nombre de casos la cessió supera els 
cinc esplets o collites, període passat el qual cal suposar que la 
rompuda s'abandona de nou al bosc. Quant a la periodicitat, hem 
observat ben pocs contractes que no contemplin un temps més o 
menys llarg de guaret entre els esplets. El contracte més freqüent 
és el de cinc anys i quatre esplets de durada. És a dir, intercalant 
un any de guaret entre dues de les cinc collites: 

«Jo salvador Rovira ( ... ) logue a vos Vicens fossalba ( ... ) per 
a temps de sine anys y quatre esplets un tras de boseh anomenat 
la Serra den migans ro es lo que puga traure y formigueran>.15 

Encara que en algunes ocasions, potser per tractar-se d'una 
terra menys fertil, es puguin incrementar les precaucions davant 
un possible esgotament del sol: 

«joan Paloma ( ... ) leix tot lo mas eoll -es tracta d'un mas 
ronec- a vos Salvador garau (. .. ) so es a sineh esplets, so es dos 
esplets primers tots eonseeutius, los altres tres esplets hun any per 
altre a goret» .16 

Aquesta fórmula d'expansió agraria recolzada en un creixe
ment per extensió deIs conreus i no per 1 'increment de la produc
tivitat fa pensar que en un període de temps no gaire llarg havia 
de topar amb unes limitacions insalvables derivades de la finitud 
o desgast progressiu del factor terra amb l'aparició de rendiments 
decreixents. Més aviat sembla, pero, que en el moment que toca 
sostre l'expansió deIs conreus encara restava fon;a terra suscepti
ble de ser eixarmada per un sistema tan tradicional com el que 
acabem de descriure, amb uns resultats acceptables. Caldra cer
car l'explicació de l'aturada del creixement agrari del segle XVI 

en altres aspectes més que no pas en l'escassetat del factor terra. 

15. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 11. 
16. A. P. Pierola. Man. XV f. 58 
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Aproximació a la cronologia del creixement agrari del segle XVI 

Amb l'objectiu d'establir una cronologia al més precisa possi
ble de l'expansió deIs conreus per mitja de les rompudes regula
des per contractes de parceria, que tal com hem apuntat en l'an
terior apartat devien ser la majoria, hem agrupat el nombre de 
contractes per decennis i hem representat graficament els resultat 
per mitja d'una corba esglaonada. En el mateix grafic hem indos 
una altra corba corresponent al percentatge de marits francesos 
sobre el total de casats a la parroquia de Sta. M. d'IgualadaY 
De moment només ens fixarem en la corba més gruixuda, que re
presenta el total de cessions de terra a parts escripturades en cada 
decennÍ. Hauríem preferit disposar, en lloc del nombre de con
tractes que impliquen rompuda, de l'extensió a que afectaven les 
rompudes. aquesta dada no l'hem pogut obtenir, ja que en la ma
joría de contractes no s'especifica la superfície afectada, i ens hem 
d'acontentar, per ara, amb aquest indicador indirecte. 

17. Vegeu TORRAS í RIBÉ, J. M.: «Demografía í societat a Igualada durant els segles XVI í 
XVII», a Miscel/anea Aqualatensia, 4, e.E.e.l., Igualada, 1987, pp. 93-101. 

107 



10 

5 

15 o 

-Nombre de parceries escripturades a la 
parroquia de Pierola . 

. - 070 de marits francesos casats a Sta. M. 
d'Igualada. 

1550 1 G o 16 o 

EIs primers contractes de rompuda daten dels anys vint de 1500, 
pero, de fet, no és fins cap a mitjans de la centúria que s'accelera 
el ritme de les rompudes segons sembla indicar el creixement del 
nombre de parceries estipulades per aquelles dates (anys cinquan
ta i seixanta). Després d'una moment~mia reculada en els anys se
tanta, sera durant les decades de finals del cinc-cents i les prime
res del sis-cents quan se n'escripturaran de forma continuada i crei
xent. A partir de mitjans del segle XVII aquesta modalitat con
tractual desapareix. 
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El que podem deduir de la cronologia que acabem d'esbossar 
és que el creixement de la superfície conreada i de la producció 
agraria que devia comportar és un fet de la segona meitat del se
gle XVI i les tres primeres decades del XVII. Les cessions a parts 
de terres ermes i boscoses per ser rompudes es concentren en aquest 
període. Com s'explica aquesta cronologia? Per quina raó a par
tir de 1630 desapareixen o si més no baixen molt de ritme les rom
pudes? Per respondre aquests interrogants cal que passem a com
parar el ritme d'extensió deIs conreus amb el comportament d'al
tres variables, tals com la demografia o la dinamica mateixa de 
l' estructura agraria de classes. 

3. Expansió agraria i demografia. La immigració francesa 

Un factor que sense cap mena de dubtes s'ha de posar en rela
ció amb el creixement de l'area conreada i de la producció agra
ria és la demografia. No és que vulgui defensar plantejament de 
tipus maltusia per explicar el creixement de la superfície conrea
da alllarg de la segona meitat del segle XVI i primers anys del XVII, 

i la posterior aturada de les rompudes a partir de la decada de 
1630, ja que crec, com he dit anteriorment, que malgrat les defi
ciencies tecniques del sistema de conreu, difícilment es podia arribar 
a una estrangulació de tipus maltusia, car el ritme de les rompu
des és improbable que arribés a esgotar la terra conreable. Fins 
i tot es fa difícil pensar que s'arribés a una situació de rendiments 
decreixents, ja que la gran quantitat de terra disponible després 
de la crisi demogrMica deIs segles XIV i XV no obligaria a acudir 
a les terres marginals; i, en tot cas, més que de la disponibilitat 
de terres en termes generals, del que caldria parlar és de la distri
bució de la terra i de la capacitat economica (de treball i capital) 
per fer-la produir entre la pagesia, que en la societat tardofeudal 
és qui tenia a les seves mans la iniciativa en el procés productiu 
de subsistencies. 
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El que vull dir amb tot aixo és que, com que el creixement de
mografic depen de les decisions particular s de les famílies d'una 
comunitat donada,18 i aquestes decisions dependran en bona me
sura d'un cúmul de circumst~mcies d'ordre economic i social a les 
quals es veuen sotmeses les unitats familiars, caldra en darrera ins
tancia acudir a aquest context economico-social per entendre les 
raons profundes tant de l'expansió de la segona meitat del segle 
XVI com de la reculada de mitjans del segle XVII. La demografia 
no és la variable independent que ho explica, sinó que resta su
bordinada a la dinamica del conjunt de l' estructura agraria. 19 

El creixement demogrizfic de la comarca d'Anoia en el segle XVI 

i primers anys del XVII 

Pel que fa a la demografia, el segle XVI es presenta d'entrada 
com de creixement després d'uns cent cinquanta anys de reculada 
del nombre d'habitants que s'inicia amb el daltabaix de 1348. El 
creixement, pero, ni de bon tros podra omplir el buit poblacional 
obert per les grans pestes, ja que algunes constatacions a nivell 
local ens fan pensar que els nivells de població anterior a 1348 
no s'assoliran de nou fins a finals del segle XVIII. 2o 

A comen~aments del segle XVI tot sembla indicar que la cai
guda del nombre d'habitants ja ha tocat fons, pero la sensació 
de país buit i despoblat es fa patent arreu. EIs senyors estan forca 
preocupats per la falta de bracos per treballar les terres i davant 
l'emigració d'alguns pagesos continuen exigint que passin a resi-

18. Kriedte, per exemple, ens recorda que moIt possiblement en I'edat mitjana les societats euro
pees ja havien posat en marxa mecanismes de control per impedir tensions entre el nombre 
d'homes i e1s recursos agrícoles. Aquests serien fonamentalment dos: el condicionament del 
matrimoni a I'existencia d'una fom d'ingressos i el celibat for9ós. Vegeu KRIEDTE, P.: Feu
dalismo ... , Ob. cit., p. 30. 

19. Vegeu COHEN, A.: «La población, problema teórico: "variable independiente" o histórica
mente dada?», a Estudios Geográficos, 187, Abril-junio 1987. 

20. TÉRMENS i SAMSO, Josep i VALLS i JUNYENT, Francesc: «Pierola», a Historia de la 
comarca d'Anoia, Ed. Parcir, Manresa, vol. II (en premsa). 
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dir als seu s masos i posar-los en conreu, amena~ant l'execució dels 
seus béns. El 25 de maig de 1522 el batlle del senyor de Pierola 
exigia a l'hereu d'un mas que passés immediatament a fer-hi «foch 
y estada»21 i en l'arrendament d'un altre mas feia incloure la 
clausula següent: «que si lo senyor mos. Calders vol que en lo dit 
mas se fassafoch hi estada que lo dit tomas -és a dir, l'obteni
dor de l'arrendament- sia obligat a fer-hi».22 No es tracta de ca
sos aillats, ja que en un poble ben allunyat geograficament del 
de Pierola, com és el de Tous, el monestir de la Murtra, senyor 
d'aquella població, feia exigencies semblants als seu s emfiteutes: 

«( .. . )a instancia y requesta del procurador fiscal y patrimo
nial del dit monestir fets manament que gabriel grasa laurador del 
loc de Thous nou acquisidor de la casa y aretat den mateu grasa 
qo. ( ... ) que dins sis mesos prop venidos ( ... ) fassa foc e estada 
y continua residencia en la casa y aretat qui stada del di! mateu 
grassa ( ... ) altrament seria proscrit en comissarse la dita casa y 
aretat( ... )>>.23 

«Si/vester (?) habiator vil/e Ste. Columbe de queralto ( ... ) con
venit et promisit bona fide quod ad festum naturalis domini pro
xime venturum comparebit coram procuratore monasteri Stum. 
yeroni, domini dicti castri, seu coram baiulo et quod faciet foch 
y estada en la casa e heretat -que posseeix en aquell terme- e 
traura e cultivara las terres hermes de dita heretat, y en cars que 
vuy a llavors ro es de aci a la dita festa de nadal ell no ha tretes 
ni cultivades las ditas terres hermes ( ... ) consent ara per llavors 
que la senyoria o lo qui tengue loch de aquella se puga pendre 
o comissar tota la dita heretat».24 

21. A. P. Pierola. Man. X f. 72 v. 
22. A. P. Pierola. Man. X f. 71. 
23. Llibre de la con del ba¡lle del cas¡ell de Tous. A.C.A. Monacals (hisenda), reg. 2490. 
24. Llibre de la con del ba¡lle del cas¡ell de.Tous. A.C.A. Monacals (hisenda), reg. 2490. 
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Les dades deIs fogatges de 1515 i 1553 deixen entreveure un 
creixement de 'la població no gens despreciable, que progressiva
ment pal·liaria el despoblament derivat de la crisi demografica baix
medieval, sense arribar, pero, a recuperar els nivells de població 
del segle XIII, tal com abans apuntava. El conjunt de la comarca 
d' Anoia, segons les estimacions de J. Iglésies, havia passat deIs 
1.165 foncs de 1497, als 1.445 del fogatge de 1553. El creixement 
de dos-cents noranta focs en poc més de cinquanta anys no havia 
estat suficient per acostar la demografia anoienca a aquells 2.140 
focs amb que s'estima la població en el primer deIs fogatges co
neguts. 25 

Una aproximació més precisa als ritmes de creixement i a la 
seva cronologia s'hauria de fer a partir de les corbes de batejats, 
casats i enterrats de les parroquies de la zona. Ara com ara, pero, 
només disposem de les dades publicades per J. M. Torras sobre 
Igualada i de les procedents deIs sondatges que he realitzat en al
guna altra parroquia. En el sen treball, J. M. Torras apunta com 
un deIs principals factors del creixement demografic de la capital 
comarcal la considerable immigració francesa que eH detecta en 
el buidatge sistematic de les partides de matrimoni de l'única par
rpquia iguadalina. 

25. lGLÉSIES i FORT, Josep: Evolució demogriJfica de la comarca d'Igualada, C.E.C.I., 19ua
ladda, 1972. 

26. TORRAS i RlBÉ, J. M.: «Demografia ... », Ob. cit., pp. 93-101. Sobre el tema de la immi
gradó francesa encara segueix essent insubstituible I'obra de NADAL, Jordi, i G1RALT, Emili: 
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La population catalane de 1553 a 1717. L 'immigrationfranl;aise et les autresfacteurs de son 
developpement, Sepven, París, 1960, i amb carilcter més metodológic, deis mateixos autors: 
«Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de 1553 a 1717», a Estudios 
de Historia Moderna, III, C.S.I.C.-Univ. de Barcelona, 1953, pp. 145-276. 



Marits francesos a la parroquia de Santa Maria d'Igualada 
(1551-1630) 

(1) (2) (3) 

1551-1560 146 7 4'8 
1561-1570 195 17 8'7 
1571-1580 294 50 17 
1581-1590 231 41 17'7 
1591-1600 237 51 21 '5 
1601-1610 201 43 21 '4 
1611-1620 256 40 15'6 
1621-1630 253 25 9'8 

(1) Total matrimonis (2) Marit frances (3)070 francesos 

Font: TORRAS 1 RIBÉ, J. M.: Demografia i societat ... , Ob. cito p. 97. 

Logicament aquest fet no és privatiu d'Igualada i en el bui
datge de la contractació agraria que he fet en l'arxiu de Pierola 
he topat en reiterades ocasions amb persones nouvingudes de més 
enlla deIs Pirineus. 27 Igualment, en el buidatge, en curs, del re
gistre d'obits de Piera, s'ha pogut detectar una presencia d'estran
gers que sense assolir els nivells de la capital comarcal no deixa 
de ser significativa: 

27. El contracte que es transcriu a continuació demostra pro u bé la presencia de francesos per 
terres d'Anoia i el seu paper com a impulsor s del creixement agrari: «Egojoannes lucia regni 
franlie confés yen verilal regonesch lenir en comanda o encomal de vos joan de Sanc! pere, 
del regne de fransa, lo que laque ma parl de dues boygues sembrades la una de linguda de 
sel corleres de sembradura la qual linch a mitges ab vos di! johan de Sanel pere y diles sel 
corleres y son sembrades lo presenl any las sinch son de blal de menjar y les dues de civada 
lallra es de linguda de dues cor!eres de sembradura ya un Iros de bosch, la qual vos di! johan 
de sancl pere teniu a mijes ab en valla de la Poblay ab en pomes, gendra de dil Valla del 
regne de fransa y mes jo dit johan lucia me obligo en donar sinch lliures per vos dil johan 
de sanc! pere so es a dil volla de la pobla del que se Iraura de diles boygues ... », 29.10.1571, 
A. P. Pierola. Man. XVIII f. 43 v. 
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Obits registrats a la parroquia de Santa Maria de Piera 
(1542-1610 

(1) (2) (3) 

1542-1550 126 5 3'97 
1551-1560 224 10 4'46 
1561-1573 (No hi ha dades) 
1574-1580 273 14 5' 13 
1581-1590 493 20 4'06 
1591-1600 413 14 3'39 
1601-1610 425 27 6'35 

(1) Total obits (2) Obits d'estrangers (3): (2)/(1) x 100 

Font: A. P. Piera. Llibres d'óbits corresponents. 

En tot cas, la conclusió que es pot extreure de l'analisi d'aques
tes dades fragmentaries és que la considerable immigració fran
cesa és potser tan important com el propi creixement vegetatiu a 
l'hora d'explicar el creixement demogrMic de la comarca d' Anoia 
alllarg del segle XVI i primeres decades del XVII. Ara bé, quina 
és la relació entre aquest tipus de creixement demogrMic i el crei
xement de l'area conreada? Per tal de respondre a aquesta qües
tió en la grafica que podeu veure en una pagina anterior, hem di
buixat a més de la corba referent al nombre de parceries proto
col·litzades a Pierola, una altra (la més prima) que ens indica el 
OJo que signifiquen els marits francesos sobre el total deIs casats 
a Sta. M. d'Igualada. El període de maxima afluencia de france
sos que va de mitjans del segle XVI fins cap a 1630 coincideix amb 
l'etapa de maxima expansió deIs conreus, regulada per contractes 
de cessió de terres ermes i boscoses a parts. Tot fa pensar, per 
tant, que els nouvinguts degueren tenir un protagonisme destacat 
en aquestes rompudes i ampliacions deIs conreus. 
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L'analisi detallada de les parceries i sobretot de les persones 
que vinculen ens revelara la manera per mitja de la qual el teixit 
social absorbí el creixement del contingent huma general més que 
pel creixement vegetatiu de la població autoctona per una immi
gració molt considerable. 

4. El protagonisme deis diversos sectors pagesos en I'expansió 
agraria del segle XVI 

L. Ferrer, en un treball recent, ha plantejat la hipotesi segons 
la qual els immigrants francesos alllarg deIs segles XVI i XVII pas
saren a formar part, juntament amb els cabalers de masos en di
ficultats, de la petita pagesia local situada en uns petits nudis ur
bans en creixement, i accedien a la terra per mitja de cessions so
ta contractes de conreu diversos que els feien aquells emfiteutes 
que estaven consolidant entorn del seu mas originari un gran pa
trimoni per vies diverses (política matrimonial, endeutament d'al
tres pagesos ... ).28 La contractació notarial examinada confirma 
en bona mesura aquesta hipotesi, pero a la vegada ens permetra 
presentar tot un seguit de consideracions entorn deIs principals 
factors de diferenciació i desintegració de la comunitat pagesa. 

Exemples il·lustratius del que diu L. Ferrer per al Bages po
drien ser casos com el de loan Carreras «del lloch de puigmau
rin, diocesis de comenya regni de franciae», qui el 15 de juliol de 
1612 rebia un arrendament de laume Valls, pages de Pierola, una 
casa «ab un bossinet de ort y un trosset de vinya».29 O el de Ber
nat Berni «dellloch de Delasots, regna defransa», qui el 24 d'agost 
de 1610 rep sota contracte de parceria tres jornals de bosc de mans 
d'un deIs grans emfiteutes locals, Benet Fossalba, pages de Pie
rola. 30 O el d'aquells loan Lucia i loan Segofi, francesos que 

28. FERRER, L1oren~: «La diferenciació social pagesa», a SEGURA, Antoni el al.: Orígens del 
. món catala contemporani, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1988, pp. 81-100. 
29. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 186. 
30. A. P. Pierola. Man. g-h f. 85. 
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emprenien la rompuda de les terres de l'obra de l'església de Pie
rola, com hem vist abans. 31 

Tan important, pero, com aquesta fórmula d'utilització deIs 
nouvinguts francesos per posar en conreu noves terres, n'hi ha 
d'altres fins ara poc conegudes. La presencia de francesos al cos
tat d'altres obtenidors de parceries al segle XVI ens fa suposar que 
aquests participaven en les rompudes com a mossos, criats, etc. 
de pagesos que els acollien a casa seva. De la mateixa manera, 
la participació deIs nouvinguts en l'expansió agraria del segle XVI 

no crec que s'acabi en el paper de fornidors de ma d'obra, ja que 
la seva participació en les denses xarxes del credit rural com a pres
tamistes dóna encara més rellevancia a la seva presencia. 

Francesos, pagesos benestants i masos en dificultats 

En contra del que es podria pensar a partir del que portem dit, 
no eren els petits pagesos els principals obtenidors de parceries 
al terme de Pierola, sinó que la majoria de les parceries eren fetes 
als que hem pogut identificar com a grans pagesos del terme i els 
principals atorgadors, tot un seguit de masos de dimensions mit
janes o petites que es trobaven amb múltiples dificultats per fer 
[font a la seva reproducció social i fins i tot a la propia subsisten
cia. Per a aquest sector pages la cessió de terres a parts a canvi 
d'una bestreta de diners que li feia lIpbtenidor (qui els recobrava 
descomptant-Ios de les parts de fruits que havia de pagar de les 
collites) era un expedient de crisi, com ho era recórrer al credit 
i que només diferia per un temps més o menys llarg la perdua d'una 
part o de tot el seu domini útil. Quin paper jugaven els francesos 
en tot aixo? Ens ho desvetllen algunes escriptures en les quals apa
reixen alguns d'aquests francesos al costat deIs grans emfiteutes 
en l'obtenció de contractes a parts, deixant diners a pagesos cro
nicament endeutats: 

31. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 200 v. 
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• 29.7.1571: Salvador Gras, pages de Pierola, deixa a lloguer a 
1 aume Guillamot, del regne de Fran<;:a, i a Antoni Lluís Gras, 
germa de dit Salvador, un tros de terra de 3.000 formiguers. 
«Dit Salvador conjessa deure a dits Jaume Guil/amot y toni 
luys Gras, germa seu, so es XVIII corteres de jorment les quals 
li an deixades graciosament ( .. .)>>.32 

• 20.9.1582: Salvador Pinalt, pages de Pierola, deixa a parts a 
Salvador Mata, del mas de Garrigues, i aPere Font, del regne 
de Fran<;:a, fadrins habitants de Pierola, un tros de bosc. Li 
bestrauen Illliures que «an de cobrar ditsjadrins de les parts 
( ••• )>>.33 

• 18.9.1585: loan i loan Paloma, major i menor, lloguen per 
un any un camp a laume Paret i a Ramon Pujol, de Fran<;:a, 
per 9 lliures que els han bestret. 34 

• 17.10.1586: «Salvador jabrer alias pinalt conjes y otorc deura 
apere jont payes del regne de jranfa nou l/. les quals promet 
pagar d'esta manera, so es, que jo dit pinalt dex al sobradit 
pere jont un tros de bosc que hi pot jer un mil/er de jormi
gues, so es a parts a la sisen a sinc anys i quatre splets, y lo 
dit pinalt a de dar casa perell y lo bestiar y palla tot de jranch 
( ... )>>.35 

• 21.12.1592: Salvador Pinalt, pages de Pierola, deixa aPere 
Font un camp que ha tret per tres anys idos esplets, per haver-li 
fet una bestreta de 5 lliures catalanes. 36 

32. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 42. 
33. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 133. 
34. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 142. 
35. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 144. 
36. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 151. 
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Molt possiblement no tots els francesos que arribaven a Cata
lunya venien carregats de miseria. Si bé tradicionalment s 'ha as
senyalat com a principal factor de l'emigració la superpoblació 
relativa existent en les comarques d'ambdós vessants del Pirineu, 
també és cert que n'hi ha d'altres, tals com les guerres de religió, 
que podrien justificar que no soIs arribés gent desarrelada, sinó 
persones que disposaven d'uns cabals suficientment importants 
com per deixar dinersY Aquests, abans d'establis-se pel seu 
compte, podrien passar per múltiples situacions: des de mossos 
i treballadors subalterns en algun mas de pagesos benestants on 
col·laboren amb algun cabaler en la rompuda de terres que els ce
dien altres pagesos a canvi d'una bestreta de diners (com devia 
ser el cas d'en Jaume Guillamot, que acabem de veure, i en un 
primer moment d'en Pere Font) fins a rellogats d'algun pages amb 
dificultats al qual fan una petita bestreta (com succeeix amb en 
Pere Font en el mas Pinalt).38 En aquest sentit la vinguda de 
francesos a Catalunya no soIs hauria significat una aportació im
portant de bra90s per treballar la terra (o en algun ofici), sinó tam
bé de capital que per la via del credit a petits pagesos a canvi de 
cessions de terra a parts servia per diferir la desaparició definitiva 
d'una pagesia amb problemes de solvencia cada cop més greus. 

Atorgadors i obtenidors de parceries al terme de Pierola als 
segles XVI i XVII 

Un repas als llistats d'atorgadors i obtenidors de parceries en 
el ter me de Pierola ens confirma les hipótesis entorn de la partici
pació deIs diversos sectors pagesos en l'expansió deIs conreus del 
segle XVI que hem apuntat en l'apartat anterior. 

37. NADAL, Jordi: «La població catalana als segles XVI i XVII», a Historia de Catalunya, Ed. 
Salvat, Barcelona, 1978, vol. IV, pp. 54-56. 

38. 1 encara un cas semblant seria el de Juan Manent del regne de Franca, qui el 28 de juny de 
1564 donava «al senyor juan val/s ( ... ) aquel/es qua/re l/res. moneda barsa. les quals jo li 
tenia acomanada, per rahó de bons serveys he rebut de/l hi de sa mul/er estant aco/lit en sa 
casa ( ... )>>, A. P. Pierola. Man. h-i f. 54 v. 

118 



El primer que s'observa en aquests llistats és que tant en el 
d'atorgadors com en el d'obtenidors hi ha una gran repetició de 
noms: mentre uns pagesos no fan més que cedir terres a parts, 
altres no fan més que rebre'n. El que sorpren, pero, -tal com 
ja deiem més amunt- és que contra el que caldria suposar són 
els maso s petits, amb problemes, els que més sovint recorren a 
aquesta practica de deixar terres a parts per tal d'obtenir uns di
ners per mitja d'una bestreta que els fa l'obtenidor, qui es va res
cabalant de les parts deIs fruits que cada any ha d'entregar. Aquests 
préstecs serveixen per fer front a despeses derivades tant de la re
producció social de la família, com de la reproducció del sistema 
productiu, com de la propia subsistencia an anys crítics (en diver
ses ocasions les bestretes consisteixes en una quantitat de termi
nada de cereals). 

Delllistat d'obtenidors podem extreure diversos exemples que 
em semblen altament significatius. La família Cartró de Masque
fa sembla que a comen9aments del segle XVII pass a per un mal 
moment. Segons la documentació de Pierola entre 1610 i 1616 re
corria a aquesta forma d'obtenció de diners en vuit ocasions. EIs 
seu s problemes, pero, venien de lluny, ja que hem descobert que 
en la decada de 1590 ja cedia terres a parts a canvi de diners. 39 

Les famílies Oras, Paloma, Paret i Pinalt, que apareixen en reite
rades ocasions a la llista d'atorgadors, també opten per aquesta 
fórmula per fer front a despeses diverses. Es tracta, en aquests 
casos, de formes d'endeutament dissimulades que s'afegeixen a 
les habitual s (debitoris, vendes a carta de gracia, censals ... ) i que 
graven els patrimonis d'aquestes famílies fins al punt de compro
metre seriosament el seu esdevenidor. Totes aquestes famílies a 
llarg termini desapareixen i els seus masos passen a incorporar-se 
als deIs grans tinents que ja el segle xv havien aconseguit aglevar 
diversos masos ronecs. Al segle XIX, per exemple, el mas Cartró 

39. A.C.A. Fons notarial d'lgualadil. Reg. 890. Not. Pere Güell de Piera. Any 1596 s. f. 

119 



haura acabat a mans de la família Subirats-Mata de Garrigues, 
que, segons la contractació examinada, eren els principals benefi
ciaris de les cessions de terres a parts que feien els Cartró a co
menr;aments del segle XVII. 4o En el cas deIs Gras, a la decaden
cia economica que fa que hagin de gravar en reiterad es ocasions 
el seu patrimoni amb parceries d'aquest tipus, s'afegeix la fami
liar, que fa que acabin caient en la xarxa de matrimonis en doga
mics teixida per l'expansiva família Pasqual (de la qual només cal 
que diguem que en el segle XIX participa activament en el sindi
cat dels grans propietaris rurals que sera l'Institut Agrícola Cata
la de Sant Isidre). Els Paloma, els problemes deIs quals arrenquen 
de comenr;aments del segle XVI, el 1662 es veuen obligats a ven
dre el seu mas a un dels més grans terratinents del terme de Piero
la, loan Paret de la Serra. 41 Finalment, la família Febrer (o Fe
brer alias Pinalt), que arrossegava problemes de solvencia des de 
comenr;aments del segle XVI i que l'hem trobada cedint terres a 
parts als poderosos Mata de Garrigues (i a francesos subordinats 
a aquesta família) acaba venent diverses peces de terra a aquests 
potentats locals de manera que el seu patrimoni, si bé no desapa
regué, resta considerablement retallat. 42 

A l'altra cara de la moneda, en la relació deIs obtenidors de 
terres a parts, trobem una major dispersió, pero no deixen de sal
tar a la vista casos com els deIs Fossalba o els mateixos Mata de 
Garrigues. El mas de Garrigues ja el trobem esmentat a Pierola 
al segle XI43 i, si bé desconeixem els grans passos de l'evolució fa
miliar alllarg deIs segles XII al XIV, creiem que ja en aquella epo
ca degueren portar una trajectoria ascendent. La fabulosa acu
mulació patrimonial que portara a terme aquesta família alllarg 

40. Vegeu el quadre adjunt sobre la formacíó del patrimoni Subirats-Mata de Garrigues. 
41. A.C.A. Fons notarial d'Igualada. Not. Bartolomeu Costa d'lgualada. Capbreu de Pierola 

de 1679, ff. 44-48. Confessió de Joan Paret de Serra. 
42. Vegeu els quadres adjunts referents a la familia Subirats-Mata de Garrigues. 
43. TÉRMENS i SAMSO, Josep i VALLS 1 JUNYENT, Francesc: «Pierola», a Hislória de la 

comarca ... , Ob. cít. (en premsa). 
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del temps sembla que s'inicia al segle xv per vies diverses: com
pres del domini útil de masos que els seus antics propietaris aban
donaven per passar a residir en alguna vila atrets pels elevats sa
laris que es pagaven en el sector artesanal; i sobretot l'obtenció 
d'establiments del senyor de terres ermes i masos ronecs, l'ocu
pació dels quals sovint es disputaven amb pagesos velns'. L~ob
ten ció de terres a parts del segle XVI, que com hem dit anava lli
gada a processos d'endeutament més o menys greu deIs masos que 
els feien aquestes cessions, s'inscriu dins una vasta estrategia que 
compren des de practiques matrimonials de tipus endogamic fins 
al préstec a interes, passant per la utilització de ma d'obra immi
grada per posar en conreu les terres rebudes, o per l'acostament 
al senyor que els nomena batlles en reiterades ocasions. 44 Els pas
sos donats al llarg del segle XVI i les primeres decades del XVII 

seran decisius per enlairar famílies com els Mata de Garrigues vers 
els estrats més elevats de la pagesia, des d'on quan es produeixi 
la liquidació de l' Antic Regim a comenc;aments del segle XIX pas
saran a formar part de les files d'aquells hisendats i grans propie
taris rurals, burgesia agraria en definitiva. Cal al 1860, els Subi
rats, hereus d'aquells Mata de Garrigues originaris, disposaran 
d'un patrimoni superior als 1.000 jornals de terra (unes 500 ha) 
que, lluny de conrear directament, explotaran cedint petites por
cions de terra a rabassa morta a persones enquadrades en el grup 
de petits pagesos sense terra, coneguts com a rabassaires. Els Su
birats, tal com es pot veure en el quadre, en aquesta data de 1860 
tenien establerts en les seves terres un conjunt de quasibé cent ra
bassaires que, sota con1Iactes que els obligaven a pagar una cin
quena, quarta, i en molts casos una tercera part de la collita al 

44. Em sembla que són for~a significatius d'aquest acostament a les posisicions del senyor per 
part de les famílies benestants de la població fets tals com el de la participació d'un delegat 
senyorial com a testimoni en els casaments d'aquestes famílies o encara més el d'oferir el mas 
com a 1I0c on portar a terme una capbrevació. Així ho feren els Mata de Garrigues al lIarg 
del procés de capbrevació engegat el 1604. 
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propietari, els conreaven més de 600 jornals de terra. La culmi
nació de la trajectoria familiar que acabem de descriure culmina 
el 1926, quan els Subirats, descendents d'aquells Mata de Garri
gues originaris, aconseguiren casar la seva filla única, hereva de 
tot el patrimoni esmentat, amb en Jordi de Camps i de Casano
va, marques de Camps. Amb aquesta alian<;a matrimonial arri
bava al seu punt més alt l'ancestral endogamia de classe practica
da pels Mata de Garrigues i després pels Subirats, i. s'afegien a 
les més de 3.000 ha que el marques de Camps possei'a a laprovín
cia de Girona els més de 1.000 jornals d'Águeda Subirats. 45 

A manera de conclusió 

Vistos aquests exemples, segons el meu parer for<;a clarifica
dors, crec que es pot afirmar que l'expansió agraria del segle XVI 

es recolza sobre una dinamica interna de la comunitat pagesa ten-
. dent a aprofundir les diferencies socials existents al seu si. L'ex
plotació en benefici propi que feien els grans emfiteutes benes
tants de les dificultats d'uns pagesos amb problemes de supervi
vencia social for<;a greus havia de conduir tard o d'hora a la crisi 
d'aquest sector pages. Una crisi que tindra múltiples etapes, una 
de les quals degué iniciar-se cap a la tercera decada del segle XVII, 

quan comen<;:aven a eclipsar-se les possibilitats de continuar ce
dint terres per ser rompudes i quan l'aturada de l'onada immi
gratoria devia fer difícil trobar bra<;:os disponibles per realitzar fei
nes tan pesades com la d'eixarmar trossos de bosc i fer formiguers. 
L'acceleració de les rompudes i de la protocol·lització de parce
ríes des de finals deIs segle XVI i durant els primers anys del XVII 

no s'ha de relacionar tan soIs amb una pressió demografica crei-

45. Sobre el patrimoni deis marquesos de Camps vegeu el llibre d'ESTALELLA, Helena: La pro
pielal de la lerra a les comarques gironines, CoHegi Universitari de Girona, Girona, 1984, 
pp. 172-178. 
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xent, sinó que també posa de manifest les dificultats d'aquest sector 
pages que utilitza aquella fórmula contractual com a expedient 
de crisi. L'aturada a partir deIs anys trenta del segle XVII, per la 
seva banda, s'ha de relacionar amb ellímit imposat per la gran
daria d'aquests masos amb problemes i pel tall de l'onada immi
gratoria. La crisi no s'ha d'explicar en els termes maltusians acos
tumats de falta de recursos per a una població creixent, sinó que 
més aviat té a veure amb una forma concreta de distribució de 
la propietat agraria entre la pagesia í amb manca d'efectius hu
mans que deixen d'acudir per la via immigratoria i es veuen del
mats per greus crisis de mortalitat. 

Quan s'aconsegueixín desvetllar els factors de la crisi d'aquesta 
petita pagesia de mas podrem coneixer quina va ser la clau de l'as
cens d'uns sectors pagesos benestants, que es convertiran a llarg 
termini per processos de concentració patrimonial molt concrets 
en la burgesia agraria del segle XIX i de la primeria del XX. Per 
la meya part, crec que la resolució de la crisi baix-medieval hi va 
tenir un paper determinant, ja que a la vegada que deixava molt 
viu el regim senyorial introdula elements desestabilitzadors al si 
de la comunitat pagesa, com ara el de la desigual distribució de 
les terres vacants, en especial els masos ronecs. Aquest fet signifi
cara que els drets senyorials siguin molt desigualment suportables, 
i que no sigui el mateix, per exemple, pagar un cens d'una quarta 
de forment per un petit pages que per un mas que s'hagi aglevat 
diversos masos ronecs. EIs drets senyorials, si bé podien esdeve
nir una carrega lleugera per a un pages benestant, en anys de ma
la collita podien hipotecar seriosament el futur d 'un mas amb pro
blemes, el pages del qual es podia veure obligat a acudir al propi 
arrendatari de drets senyorials perque li vengués, a preu d'any de 
crisi, els censos que aban s li havia lliurat. A Pierola, durant la 
crisi de subsistencies de 1677-78, l'escassetat obliga diversos pa
gesos a acudir als arrendataris del delme perque els subministres
sin cereals i llegums que necessitaven presumiblement per sembrar. 
Aquells, en lloc de cobrar els imports de les vendes, els feren sig-
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nar escriptures de debitori on es comprometien els compradors 
a pagar els productes rebuts a l'estiu següent al preu que es cotit
zessin a la pla9a d'Esparreguera en el darrer mercat del mes de 
maig. 46 

Finalment, no hem d'oblidar que en els anys finals del segle 
XVI, segons sembla, toca sostre la tendencia alcista de la renda 
feudal i entre 1580 i finals de segle, segons els llocs, s'inicia una 
crisi deIs ingressos senyorials que tard o d'hora degué- fer reaccio
nar l'estament feudalY Les conseqüencies d'aquesta possible 
reacció sobre la prcaria situació d'algunes economies pageses po
dria ser el factor decisiu l'hora d'explicar la seva crisi alllarg del 
segle XVII. Un cop més, el que succeí a Pierola em sembla revela
dor. Quan l'any 1604 s'inicia un procés de capbrevació (la data 
i el fet mateix de la capbrevació, eina predilecta de control per 
part deIs senyors, ja els trobo significatius), el seu notari n'expo
saya els motius en una concordia previa amb els que havien de 

. ser capbrevats; les seves paraules són concloents: 

«Mn. Antoni Batlle -era el notari de la capbrevació- atte
nent y considerant que per ordre de sa senyoria -es refereix a 
la senyora jurisdiccional del terme- ha de capbrevar les cases, 
masos, terres, honors ... y per rao de la qual capbrevació se deuen 
alguns darreriatges tant per successions, com per rahó de censos 
dexats de pagar y altres carrechs que dits vassalls fer y prestar son 
tinguts y obligats a dita senyora, los quals sis exigien integrament 
seria voler aniquilar i traure de casa alguns deis homens propis 
y afogats a dit castell y terme, per co volent tractar ab los dits 
vassal!s de dita Sra. Comtesa que ten en casa y fan foch y habita
cio en di! terme de Pierola ha tinut amb el! la concordia 
següent ... ».48 

46. A. P. Pierola. Man. XX ff. 1-13. 
47. Sobre l'evolució de l'ingrés senyorial vegeu a més deIs treballs ja citats de DURAN, M., d'aques

ta mateixa 'autora: «L'evolució de l'ingrés senyorial a Catalunya (i 500-1799», a Recerques, 
17, Curial, Barcelor.a, 1985, pp. 7-42. Vegeu també SERRA i PUlG, Eva: «Per una crono
logia i interpretació de la crisi del segle XVII». aTerra. treball ... , Ob. cit. pp. 214-246. 

48. A. P. Pierola. Man. XVIII f. 178-179. 
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Annex 1: Quadre genealogic 

FAMiLIA MATA DE GARRIGUES·SUBIRATS·DE CAMPS 

FONT: LLIBRES SACRAMENTALS DE LA PARROQUIA DE PIEROLA 

Jorge de Camps i de Casanova = Agueda Subirats Rovira 

l. 1926 

Carlos de Camps i d'Olzinellas - M' Casanova i de Valles 
(marquHde Camps) 

Joan Subirats i Prats ~ Agueda Rovira ¡GustA 

~ 
Pere Subirats i Margenat = Josefa Brugués Elies (primeres núpeies) 

1825 (de Castellolí) 
= M' Soldevila Ridor (segones núpeies) 

1830 (de Sallent) 
= M· Paret Ribas (terceres núpcies) 

1842 (d'Esparraguera) 

Fea. Pascual Mas = Miquel Subirats i Margenat 
(de Caldes de Montbui) 1817 

Teresa Margenat Mareet = Josep Subirats i Alcover 
(de SI. Pere OetaviA) . 1792 

I 
MI Anna Alcover Nin = Josep Subirats i Matarriga 
(de Vilafranea del Penedes) 1755 (menor) 

I 
Josep Subirats i Mata de Garrigues = Rosa Amat (primeres núpcies) 

1720 
= Margerida Almirall (segones núpcies) Vda. de Jaume Pans de la Riera 

1739 
= Josefa Nin (terceres núpcies) Vda. de Pau Alcover de Vilafranca del Penedes 

1755 

Gaspar Subirats M' Paret de la Serra i Mata de Garrigues 

Agnes Paret de la Serra i Mata de Garrigues 

MI Mata de Garrigues =" Jaume Paret de la Serra 
1671 

Antoni Mata de Garrigues = Eularia 
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Annex 11: Principals etapes de la formació del patrimoni 
de Joan Subirats (fin s cap a 1860, descendent 

de la familia Mata de Garrigues 

Alllarg del segle XV: adquisició per compra, establiment...: 

• 15.2.1420: compra del mar de Baldriga feta per Romeu de Gar
rigues a Joan de Mussons. 

• 19.3.1422: el senyor de la quadra del Vilar estableix a Antoni 
Mata de garrigues els masos ronecs anomenats de Gosaranes 
i d'Estevens. 

• 1460: Antoni de Garrigues presenta demanda contra Pere Gras 
a la cort del batlle de Pierola, amb qui es disputa un mas ro
nec. 

• 10.1.1470: compra del mas de Goltres Subira feta per Antoni 
Mata de Garrigues a l'hereu de Ramon Falquet alias de Gol
tres. 

Alllarg del segle XVI (segona meitat i primers trenta anys 
del XVII): 

• Obtenció de terres a parts a canvi de bestretes de diners que 
posen en conreu amb l'ajut d'immigrants francesos. 

• Cria de porcs i cessions a parts de nodrissos per ser engreixats 
al ters guany, paral·lelament engreix de bestiar en terres i pas
tures d'altres pagesos que els cedeixen el dret de pastura a canvi 
que els avancin diners. 

• Participació en modalitats de credit més habituals (especial
ment debitoris) relacionats amb deixes de certes quantitats de 
cereals per al consum o la sembra. 

• Engrandiment del patrimoni per mitja de compra de terres 
d'execució de pagesos que els eren deutors. 
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• ,- 1.10.1550: compra del mas Vinyals de Pere Ft;brer feta per 
loan Mata de Garrigues. 
22.10.1561: compra de part del mas Pinalt feta per loan 
Mata de Garrigues a Gabriel Febrer alias Pinalt. 
27.10.1563: nova adquisició de terra a Gabriel Febrer. 
22.11.1564: compra del mas Colomer a Gabriel Febrer. 

Al llarg del segle XVII (segona meitat): 

• Els Mata de Garrigues passen per problemes economics -que 
afecten el conjunt de la pagesia- que els obliguen a empe
nyorar algunes peces de terra. L'impuls anterior fou segura
ment decisiu per superar aquesta etapa crítica. 

Segona meitat del segle XVIII i primer s cinquanta anys del 
XIX: 

• Els Subirats, descendents dels Mata de Garrigues, acaben 
d'arrodonir el patrimoni amb l'adquisició de diverses propie
tats en els termes del Bruc (mas del Castell -en desconeixem 
la data i procediments d'adquisició-) i Masquefa, on, per mit
ja d'uns debitoris i en cas de no retorn venda perpetua, adqui
riren terres per un valor superior a les 8.000 lliures catalanes 
l'any 1840. 

• Participaren activament en les darreres decades del segle XVII 
en plets contra la percepció de determinats drets senyorials per 
part del senyor i en els anys vint del segle XIX boicotejaren la 
percepció de delmes i primícies per part del rector manant als 
seus nombrosos rabassaires que no pagues sin aquells drets. 

• A la vegada, no ces sen d'establir terres a rabassa morta amb 
un enduriment progressiu de les clausules referents a la parti
ció de fruits. Cap a 1860 tenen un centenar de rabassaires es
tablerts en les seves terres. 
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Annex 111: Patrimoni de J. Subirats (descendent deIs 
Mata de Garrigues) cap a 1860(1) 

Al terme de Pierola: 

Terra en explotació directa 
Terra cedida a rabassa morta 
Terra cedida sota altres fórmules 
contractuals 
TOTAL 

Al terme de Masquefa: 

Terra en explotació directa 
Terra cedida a rabassa morta 
TOTAL 

Al terme del Bruc: 

Terra en explotació directa 
Terra cedida a rabassa morta 
TOTAL 

Al terme d'Esparreguera(3) 

Terra en explotació directa 
TOTAL 

(1) Segons elsamillaraments dipositats al fons d'hisenda de l' A.C.A. 
(2) Un jornal = 0,4896 ha. 

228'3 jornals(2) 
313'7 jornals 

10'6 jornals 
552'6 jornals 

108' 26 j ornals 
161 '24 jornals 
269'5 jornals 

87'13 jornals 
152'44 jornals 
239'57 jornals 

3'29 jornals 
3'29 jornals 

(3) Es fa difícil creure que només tingui aquest patrimoni a Esparreguera. És possible que tingui 
ter res cedides a rabassa morta i que constin com a propies del rabassaire en I'amillarament. 
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Al· terme de Piera 

• Un immoble on habitava 
• TOTAL 
• En . explotación directa 
• Cedida a rabassa morta 
• Altres 

1.064'96 jornals 
1.064'96 jornáls 

426'98 jornals 
627'38 jornals 

10'60 jornals 

En el conjunt de les seves terres tenia establerts un total de 
noranta-quatre rabassaires, habitants en els pobles esmentats. 

129 



~ ATORGADORS DE PARCERIES AL TERME DE PIEROLA w 
o ALS SEGLES XVI I XVII 

DATA ATORGADOR PROCEDENCIA OBTENIDOR PROCEDENCIA BESTRETA 

07-03-1604 Alavedra, Montserrat Pages de Pierola Mata de Garrigues, Jaume ET AL 
25-03-1556 Alsina, Joan Pages de Pierola Rovira, Gabriel Pierola 8 L1. 8 S. 
26-12-1560 Aravedra, Antoni Pages de Pierola Pinalt, Salvador Pages de Pierola 
25·03-1571 Aravedra, Toni Pages de Pierola Paloma, Joan Pages de Pierola 
08-06-1921 Carreras, Antoni Paret Pau Pierola 7 U. (Feta 

per otorgador) 
27-03-1623 Carreras, Antoni Pages de Pierola Termens, Salvadtir 6 Ll. 
31-08-1636 Carreras, Antoni Mata de la Riera, J aume 14 U. 
08-02-1643 Carreras, Salvador Pons, Jose 12 U. 
20-10-1621 Carreras, Toni Pages de Pierola Carreras, Joan 29 U. 
06-10-1610 Cartró, loan Pages de Masquefa Mata de Garrigues, J aume Pierola 5U. 
03-10-1610 Cartró, Joan Pages de Masquefa Mata, Jaume 45 RS. 
13-11-1611 Cartró, Joan Pages de Masquefa Mata de Garrigues, Jaume i 5 Ll. 

Antich (nebot) 
16-09-1612 Cartró, loan Masquefa Mata de Garrigues, Miquel 20 RS. 
12-05-1613 Cartré, Joan Masquefa Mata de Garrigues, Miquel 4 L1. 
20-01-1615 Canró, J oan Pages de Masquefa Joan Treginer Montalla 4 L1. 

(Urgell). 
10-01-1618 Cartró, J oan Pages de Masquefa Mata de Garrigues, loan 2 U. 10 S. 
06-01-1610 Cartró, Joan i família Mata de Garrigues, Miquel 8U. 
22-12-1715 Civil, Baltasar D'Esparraguera J oncosa, Jaume 
08-01-1604 Claramunt, Antoni Pujol, Bartomeu i Carreres, J. • 
23-08-1609 Cueurella, loan Pages de Pierola Valls, Jaume Pages de Pierola 12 L1. 
06-08-1617 Duran, Montserrada Vda. Mata de Garrigues, Antich i laume 6 L1. 
01-09-1621 Duran, Montserrada Vda. Mata, Antich i Jaume (Germans) 4 Ll. 1 Q. 

de blat 
10-04-1596 Enrie, Joan Pages Curador Xoreu, Francesc 22 L1. 

Pubills Paret 
09-05-1621 Fabrer, Miquel VaIIs, Pere 40 Reals 
24-01-1586 Fabrer, Salvador A1s. Pinalt Font, Pere Franca 9Ll. 
02-11-1625 Ferrer de l'Estela, J aume Piera Termens, Salvador Pages de Pierola 6U. 



DATA· . ATORGADOR PROCEDENCIA OBTENIDOR PROCEDENCIA BES TRETA 

24-08-1610 Fossalba, Benet Berni, Bemat Oelasots Regne 
de Fran9ll 

07-08-1558 Garau, Francesc Pages de Pierola Fossalba, laume Pierola 6Ll. 
22-11-1568 Garau, Francesc Pages de Pierola Fossalba, Vicens 6 Ll. 12 S. ? 
27-10-1590 Garau, Francesc Pages de Pierola Xoreu, Francesc Estranger 
09-03-1556 Oarau, Pere Pages dé Pierola Rovira, Salvador 11 Ll. 
01-09-1639 Golarda, loana Vda. Pujol, ? 7 LI. 
07-12-1568 Gras, Pere Pages de Pierola Marchas, loan Collbató 6 Ducats ? 
01-01-1596 Oras, Pere loan Pages de Pierola Paret, 1 aume Pierola 16 LI. 
18-09-1617 Oras, Pere loan Pages de Pierola Mata de Garrigues, Miquel 5 LI. 
04-10-1620 Gras, Pere loan Pages de Pierola Mata Antich Pages de Pierola 4 LI. 
17-09-1610 Gras, Pere loan Pages de Pierola Prats, laurne 15 LI. 
27-00-1556 Gras, Salvador Pages de Piero1a Mata, Vicens A1s. Parellada 
16-03-1563 Gras, Salvador Gili 
10-10-1568 Gras, Salvador Pages de Pierola Oili, Macia Igualada 5Ll. 
29-07-1571 Oras, Salvador Pages de Pierola Guillamot, laume Regne de Franca 18 o. de 

Forment 
20-01-1559 Gras, Toni Lluís Pages de Pierola Soldevila, Francesc Esparraguera 8 Ducats 
09-04-1596 laner, loan Pages de Piera Mata, Bartomeu i Benet 24 Ll. 
03-00-1596 laner, loan Pages de Piera Mata, Benet i Bartomeu Pierola 24 LI. 
29-08-1620 lorba, 1 acinto i Salvador Pagesos de Collbató Carreras, loan 53 Ll. 
17-01-1623 Marques, laume Pages de Pierola Mata de Garrigues, Miquel 7 LI. 
25-07-1623 Marques, laume . Pages de Pierola Mora, Macia 7Ll. 
09-09-1528 Mascurt, Bemat Pages de Masquefa Mata de Garrigues, FC. 6 LI. 
07-10-1554 Mas, loana Vda. Esparraguera Prats, Miquel 24 Ll. 
26-01-1664 Mata de Garrigues, Antoni Pages de Pierola ? 
22-08-1645 Mata de Garrigues, Magda. i Toni Brunet, Macia 160 LI. 
20-03-1643 Mercader, Alionor Mr. leroni Mercader Boter de Barcelona Esteve, Antoni Pbre. de Sta. M. 

de I'Estany 
26-08-1582 Moneu, laume Pages de Piera VaIls, loan Pages de Pierola 3 LI. 15 S. 
10-01-1549 Paloma, loan Pages de PieroIa Mata, laurne Pierola 57 S. 
30-03-1552 Paloma, loan Pages de Pierola Mata, laurne 5 Q. Forment 
11-05-1554 Paloma, loan Pierola Mata, laume Pierola 5 L1. 
09-03-1559 Paloma, loan Pages de Pierola Figuera, Gabriel Pierola 3 L1. 5 S. ..... 09-03-1559 Paloma, loan Pages de Pierola Figuera, Gabriel Pierola 8 Ducats w 
03-04-1559 Paloma, loan Pages de Pierola Mata, laume Piera IOLl. 



...., DATA ATORGADOR PROCEDENCIA OBTENIDOR PROCEDENCIA BESTRETA 
N 

03-04-1559 Paloma, loan Pages de Pierola. Mata, Jaume 19 Ll. 15 S. 
20-11-1564 Paloma, loan Pages de Pierola Garau, Salvador Pages de Pierola 
27-03-1565 Paloma, loan Pages de Pierola Mata, Jaume Pages de Pi era II Ll. Brau 

I Formem 
18-09-1585 Paloma, loan i loan Paret, laume i Pujol, Ramon • 9 Ll. 
23-01-1611 Paloma, Pere loan Paloma, Antoni i Grau, Arnau Fraoces de la vaU 

d'Aran 
28-12-1612 Paloma, Pere Joan Grau, Arnau Castell Lleó Fran9ll 15 RS. 
21-11-1610 Paloma, Pere Joa¡:¡ i Anton Pl\gesos de Pierola Grau, Arnau i Gallorts, Bernat Vall d'Aran i 7 Ll. 

Xesos Fran,a 
10-10-1621 Paloma, Toni Pages de Pierola Mata de Garrigues, Miquel 12 Ll. 2 S. 
08-12-1625 Paret del Mas Mestre, Pere JOIID Mata, Anticb i laume 4 Ll. 
02-01-1561 Paret, Eularia V da. De Pierola Fossalba, Benet 5 Ll. 
10-09-1546 Pare!, Joan F ossalba, Miquel 
31-05-1553 Paret, Pere PlIges de Pierola Durana, Eularia 38 Ll. 
02-09-1556 Paret, Pere Pailes de Pierola Marques, Salvador Pages de Pierola 12 Ll. 
01-09-1558 Paret, Pere Pierola Fossalba, Benet 4 Ll. 
30-10-1575 Paret, Pere i Salvador Pages del Mas Mestre Anricb, laume i Baró, Parot 

Pierola 
01-01-1609 Paret, Pere loan Mala de Garrigues, Miquel. 15 Ll. 
19-09-1610 Paret, Pere loan ? 6 Ll. 
14-08-1626 Paret, Pere loan Mata 4e 111 lliera, loan i Pau 10 Ll. 
17-10-1553 Pinalt, Gabriel Pierola Illaronés, Pere Monistrol 12 Ll. 
02-11-1559 Pinalt, Gabriel Pages de Pierola Galceran, Danúa 5 Ll. I S. 
22-05-1576 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Mata de Garrigues, Francesc 15 Ll. 
20-69-1582 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Mata de Garrigues, Salvador • 11 Ll. 
21-12-1592 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Font, Pere Estranger 5L1. 
28-05-1594 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Carreras, Montserrat 16 Ll. 
01-04-1595 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Vila, Toni Tora 10 Ll. 
31-05-1539 Pons, Toni i Tomas Pierola Figuera, Madona 8 Ll. 
12-03-1562 Pons, Antoni Pages de Pierola Farran, Janot i Salvador 20 Ll. 
31-05-1539 Pons, Antoni i Tomas Alegre, Gabriel 20 Ll. 
09-01-1605 Pons, Toni Pages de Pierola Mata, Toni i Golart, Benet Pierola 
02-09-1554 Proc. Acreadors de Fossalba Sunyer, Andreu Pierola 21 L1. 
11-11-1561 Riba, Francesc Pierola Farreras, Nadal 
01-06-1538 Riba, Franci Pierola Golar!, loan Pierola 9 L1. ? 



DATA ATORGADOR PROCEDENCIA OBTENIDOR PROCEDENCIA BESTRETA 

16-04-1557 Rovira, Salvador Pages d'Esparraguera Boat, Asbert TrebaIlador de 6 Ll. 12 S. 
Pierola 

10-11-1566 Rovira, Salvador Pages d 'Esparraguera Fossalba, Vicens i Golart, Miquel Pages de Pierola 6 Ducats 10 Ll. 
05-02-1616 Selva, Pau Golart, Miquel 
25-09-1616 Selva, Pau Pages d'Esparraguera Pons, Salvador Pierola 
15-07-1612 Valls, Jaume Pages de Pierola Carreras, Joan Puigmaurin Fran,a 



- OBTENIDORS DE PARCERIES AL TERME DE PIEROLA w 
~ ALS SEGLES XVI 1 XVII 

DATA OBTENIDOR PROCEDENCIA ATORGADOR PROCEDENCIA BESTRETA 

31-05-1539 Alegre, Gabriel Pons, Antoni i Tomas 20 U. 
30-10-1575 Anrich, Jaume i Baró, Parot Paret, Pere i Salvador Pages del Mas 

Mestre. Pierola 
17·10-1553 Barones, Pere Monistrol Pinalt, Gabriel Pierola 12 U. 
24-08-1610 Bemi, Bernat Delasots Regne de Franca Fossalba, Benet 
16-04-1557 Boat, Asbert Treballador de Pierola Rovira, Salvador Pages d'Esparraguera 6 Ll. 12 S. 
22-08-1645 Brunet, Macia Mata de Garrigues, Magda i Toni 160 U. 
15-07-1612 Carreras, Joan Puigmaurin Fran~a Valls, Jaume Pages de Pierola 
29-08-1620 Carreras, Joan Jorba, Jacinto i Salvador Pagesos de CollbalÓ 53 Ll. 
20-10·1621 Carreras, J oan Carreras, Toni Pages de Pierola 29 Ll. 
28-05-1594 Carreras, Montserrat Pinalt, Salvador Pages de Pierola 16 Ll. 
31-05-1553 Durana, Eularia Paret, Pere Pages de Pierola 38 Ll. 
20-03-1643 Esteve, Antoni Pbre. de Sta. M. de Mercader, AIionor Mr. Jeroni Boter de Barcelona 

l'Estany Mercader 
12-03-1562 Farran, Janor i Salvador Pons, Antoni Pages de Pierola 20 Ll. 
11-11-1561 Farreras, Nadal Riba, Francesc Pierola 
31-05-1539 Figuera, Madona Pons, Toni i Tomas Pierola 8 Ll. 
09-03-1559 Figuera, Gabriel Pierola Paloma, Joan Pages de Pierola 3 Ll. 5 S. 
09-03-1559 Figuera, gabriel Pierola Paloma, Joan Pages de Pierola 8 Ducats 
24-01-1586 Font, Pere Fran~a Fabrer, Salvador Als. Pinalt 9 Ll. 
21-12-1592 Font, Pere Estranger Pinalt, Salvador Pages de Pierola 5 Ll. 
01-09-1558 Fossalba, Benet Paret, Pere Pierola 4Ll. 
02-01-1561 F ossalba, Benet Paret, Eularia Vda. De Pierola 5U. 
07-08-1558 Fossalba, Jaume Pierola Garau, Francesc . Pages de Pierola 6 Ll. 
10-09-1546 Fossalba, MiQuel Paret, Joan 
10-11-1566 Fossalba, Vicens Pages de Pierola Rovira, Salvador Pages d'Esparraguera 6 Ducats 
22-11-1568 Fossalba, Vicens Garau, Francesc Pages de Pierola . 6 Ll. 12 S. ? 
02-11-1559 Galceran, Damiit Pinalt, Gabriel Pages de Pierola 5 U. 1 S. 
20-11-1564 Garau, Salvador Pages de Pierola Paloma, Joan Pages de Pierola 
16-03-1563 Gili Gras, Salvador 
10-10-1568 Gili, Macia Igualada Gras, Salvador Pages de Pierola 5U. 



DATA OBTENIDOR PROCEDENCIA ATORGADOR PROCEDENCIA BESTRETA 

01-06-1538 Golart, Joan Pierola Riba, Franci Pierola 9 Ll. ? 
05-02-1616 Golart, Miquel Selva, Pau IOL!. 
28-12-1612 Grau, Arnau Castell Lleó Fran,a Paloma, Pere J oan 15 RS. 
21-11-1610 Grau, Arnau i Gallorts, Bernat Vall d'Aran i Xesos Paloma, Pere Joan i Anton Pagesos de Pierola 7Ll. 

Fran,a 
29-07-1571 Guillamot, Jaume Regne de Fran,a Gras, Salvador Pages de Pierola 18 Q. de 

Forment 
20-01-1615 Joan Treginer MontaJla (Urgell) Cartró, Joan Pages de Masquefa 4L!. 
22-12-1715 J oncosa, J aume Civil, Baltasar D'Esparraguera 
07-12-1568 Marchas, J oan CoJlbató Gras, Pere Pages de Pierola 6 Ducats ? 
02-09-1556 Marques, Salvador Pages de Pierola Paret, Pere Pages de Pierola 12 Ll. 
16-09-1612 Mata de Garrigues, Miquel Cartró, J oan Masquefa 20 RS. 
06-08-1617 Mata de Garrigues, Antich i J aume Duran, Montserrada Vda. 6 Ll. 
09-09-1528 Mata de Garrigues, FC. Mascurt, Bernat Pages de Masquefa 6L!. 
22-05-1576 Mata de Garrigues, Francesc Pinalt, Salvador Pages de Pierola 15 L!. 
06-01-1610 Mata de Garrigues, Jaume Pierola Cartró, Joan Pages de Masquefa 5 Ll. 
07-03-1604 Mata de Garrigues, Jaume et al. Alavedra, Montserrat Pages de Pierola 
13-11-1611 Mata de Garrigues, Jaume i Antich (Nebot) Cartró, Joan Pages de Masquefa SL!. 
10-01-1616 Mata de Garrigues, Joan Cartró, J oan Pages de Masquefa 2 Ll. 10 S. 

5 D. 
01-01-1609 Mata de Garrigues, MiqueJ Paret, Pere J oan 15 L!. 
06-01-1610 Mata de Garrigues, MiqueJ Cartró, Joan i farru1ia 8L!. 
12-05-1613 Mata de Garrigues, Miquel Cartró, Joan Masquefa 4Ll. 
18-09-1617 Mata de Garrigues, Miquel Gras, Pere Joan Pages de Pierola 5 Ll. 
10-10-1621 Mata de Garrigues, Miquel Paloma, Toni Pages de Pierola 12 Ll. 2 S. 
17-01-1623 Mata de Garrigues, Miquel Marques, Jaume Pages de Pierola 7Ll. 
20-09-1582 Mata de Garrigues, Salvador Pinalt, Salvador Pages de Pierola IILl. 
31-08-1636 Mata de la Riera, Jaume Carreras, Antoni 14 Ll. 
14-08-1626 Mata de la Riera, J oan i Pau Paret, Pere Joan IOL!. 
04-10-1620 Mata, Antich Pages de Pierola Gras; Pere J oan Pages de Pierola 4Ll. 
08-12-1625 Mata, Antich i Jaume Paret del Mas Mestre, Pere J oan 4 Ll. 
01-09-1621 Mata, Antich i Jaume (Germans) Duran, Montserrada Vda. 4 Ll. I Q. 

de blat 
09-04-1596 Mata, Bartomeu i Benet Janer, Joan Pages de Piera 24 Ll. 
08-09-1596 Mata, Benet i Bartomeu Pierola Janer, Joan Pages de Piera 24 Ll. 

....... 10-01-1549 Mata, Jaume Pierola Paloma, J oan Pages de Pierola 57 S. w 
Paloma, J oan Pages de Pierola 5 Q. Formen! VI 30-03-1552 Mata, Jaume 



..... DATA OBTENIDOR PROCEDENCIA ATORGADOR PROCEDENCIA BESTRETA w 
0\ 

11-05-1554 Mata, Jaume Pierola Paloma, J oa.. Pierola 5 Ll. 
03-04-1559 Mata, Jaume Paloma, Joan Pagés de Pierola 19 Ll. 15 S_ 
03-04-1559 Mata, Jaume Piera Paloma, Joan Pagés de Pierola 10 LI. 
27-03-1565 Mata, Jaume Pagés de Piera Paloma, Joan Pagés de Pierola 11 LL Brau 

i Forment 
03-10-1610 Mata, Jaume Canró, Joan Pages de Masquefa 45 RS_ 
09-01-1605 Mata, Toni i Golan, Benel Pierola Pons, Tonr Pages de Pierola 
27-09-1556 Mata, Vieens AIs_ PareIlada Gras, Salvador Pagés de Pierola 
25-07-1623 Mora, Maeiil Marqués, Jaume Pagés de Pierola 7 Ll. 
23-01-1611 Paloma, Anloni i Grau, Arnau FfaIlces de la VaIl d'Aran Paloma, Pere Joan 
25-03-1571 Paloma, Joan Pagés de Pierola Aravedra, Toni Pagés de Pierola 
01-01-1596 Paret, laume Pierola Gras, Pere loan Pagés de Pierola 16 LL 
18-09-1585 Paret, lllume i Pujol, Ramon • Paloma, Joan i Joan 9 Ll. 
08-06-1621 Paret, Pau Pierola Carreras, Anloni 7 L1. (Feta 

per otorgador) 
26-12-1560 Pinalt, Salvador Pages de Pierola Aravedra, Antoni Pages de Pierola 
08-02-1643 Pons, José Carreras, Salvador 12 LL 
25-09-1616 Pons, Salvador Pierola Selva, Pau Pages d'Esparraguera ? 
17-09-1610 Prats, Jaume Gras, Pere Pau Pagés de Pierola 15 LL 
07-10-1554 Prats, Miquel Mas, loana Vda_ Esparraguera 24LL 
08-01-1604 Pujol, Bartomeu i Carreres, l. • Clararnunt, Antoni ? 
01-09-1639 Pujol, ? Golarda, loana Vda. 7 L!. 
25-03-1556 Rovira, Gabriel Pierola AJsina, J oan Pagés de Pierola 8 L1. 8 S. 
09-03-1556 Rovira, Salvador Garau, Pere Pagés de Pierola 11 Ll. 
20-01-1559 Soldevila, Francesc Esparraguera Gras, Toni L1uís P ages de Pierola 8 Dueats 
02-09-1554 Sunyer, Andreu Píerola Proc_ Acreadors de Fossalba 21 Ll. 
27-03-1623 Termens, Salvador Carreras, Antoni Pages de Pierola 6LL 
02-1I-1625 Termens, Salvador Pages de Pierola Ferrer de l'Estela, laume Piera 6LL 
23-08-1609 Valls, Jaume Pages de Pierola CucureIla, Joan Pages de Pierola 12 Ll. 
26-08-1582 VaIls, loan Pages de Pie rola Moneu, Jaume Pages de Piera 3U 15 S. 
09-05-1621 VaIls, Pere Fabrer, Miquel 40 Reals 
01-04-1595 Vila, Toni Toril Pinalt, Salvador ) Pages de Pierola IQ LL \ 

27-10-1590 Xoreu, Franeesc Estranger Garau, Franeesc Pages de Pierola 
10-04-1596 Xoreu, Francesc Enrie, loan Pages Curador 22 Ll. 

Pubills Paret 
19-09-1610 Paret, Pere loan 6 L1. 
26-01-1664 Mata de Garrigues, Antoni Pagés de Pierola 


