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PRESENTA CIÓ 1 METODOLOGIA 

Heus aquí un trebalI d'abast comarcal sobre la presencia francesa al Baix Llobregat en 
epoca deis Austria (des de 1563 -obligatorietat manifesta d'enregistrar les actes d'esposalles 
pel Concili de Trento- fins a 1700 -any de la defunció de Carles II-). A partir de l' analisi i 
el buidatge deIs llibres de noces de les parroquies, s'han pogut quantificar i recollir 
estadísticament les dades de la immigració ultrapirinenca. Es presenten, mitjan~ant aquests 
resultats, el percentatge de marits francesos, respecte al total de casaments enregistrats; la 
tipologia deis matrimonis; la procedencia deis conjuges; i la seva activitat socio-laboral. Les 
parroquies que disposen d'aquest fons documental al Baix Llobregat són: 

Abrera (1602-1699), Begues (1574-1699), Cervelló (1657-1699), Corbera (1567-1699), 
Martorell (1648-1663 i 1673-1699), Olesa (1600-1699), Papíol (1565-1699), Sant Andreu 
(1566-1699), Sant Boí (1567-1699), Sant Climent (1607-1699), Sant Feliu (1583-1699), Sant 
Just (1580-1699), Santa Coloma (1568-1699) i Torrelles (1566-1699). 

A partir de les actes de matrimoni, s'obté una visió general del tema, encara que no 
completa, ja que, d'una banda, els conjuges casats al regne de Fran~a, aixÍ com els solters i 
les solteres, no resten consignats en aquesta documentació. D'altra banda, la presencia de 
població francesa es pot constatar en al tres fonts: eclesiastiques (expedients dioeesans, 
llibretes de compliment pasqual, visites pastorals, llibres de confraries, natalicis i obituaris), 
notarials (capítols matrimonials, testaments i actes), municipal s i generals (registre de malalts 
de l'IIospital de la Santa Creu, matrÍcules de francesos, acords plenaris, cartes de franqueses, 
provisions de carrecs i altres). J, ultra aixo, sembla versemblant pensar que els rectors podrien 
ocultar la procedencia deis immigrants en un context de conjuntura crítica i d'animadversió, 
tant política com social, envers els forasters. l És possible, dones, que no hi sigui n representats 
tots els que immigraren; pero és logic suposar que els nOllvinguts enrcgistrats en els llibres 
de casaments foren aquclls que arrelaren plenament a la nostra comarca i contribu'¡'ren al 
creixement de la població de Catalunya. 

1. loan LLAD6. en el seu treball sobre la immigraci<Í occitana a Sant Andreu de la lJarca, observa que !Ji ha una forta ocultació de 
francesos en els llibres de noces. Entre 1561 i 1700, en 11 casos no s'especifica Que el nuvi fos del regne de Fran~a (16,9'7Q), el que 
representa una ocultació d'un 3,1 (ft¡ d'imllligrants. 
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El present estudi pretén comprovar si el degoteig de persones de l' altra banda del Pirineu 
tingué un paper tan cabdal per a la demografia i l'economia del Baix Llobregat corn el que 
han assignat els cIassics treballs de J, Nadal i E, Giralt, per al conjunt de Catalunya i per al 
Maresrne,2 d'una banda, i de J, Codina, per al cas concret del Delta del Llobregat;' () si bé, 
aguest flux immigratori no fou tan generalitzat arreu del Principat, ni resulta tan colpidor, tal 
i com s'extrcu deis estudis més recents de C. Millas, per al Papiol;4 V. Gual, per a la Conca 
de Barbera;"' i J, Dantí, per al conjunt deIs Pa'isos Catalans.6 

A nivell metodológic, s' ha emprat un model híbrid entre el metode deis reco\llptes 
anonims i el sistema frances, amb modificacions i aportacions própies. En primer 1I0c, s'ha 
procedit al recompte de noces enregistrades -parroquia per parróquia-, alhora que s'ha 
elaborat una base de dades amb tots els casaments que tenien conjuges de naturalitat francesa. 
D'aquestes núpcies s'han consignat els noms deis contraents, l'estat civil, el Iloc de 
procedencia,"! l'ofici del nuvi i la data de la cerimonia, Amb posterioritat, s'han revisat els 
nOJ1lS i cognoms d'aquests francesos per a detectar les dobles, triples i, fins i tot, quadruples 
anotacions. En aquest sentit, cal dir que s'ha considerat frances o francesa tot contraent que 
ha aparegut en la partida com a tal i, a més, els fills o filles dcls francesos que no s' havien 
cOJ1lptabilitzat anteriorment. Quant a l'estat civil del conjuge, en els casos que no s'anotava 
aquesta informació, s'ha pres el determini de considerar-los fadrins o donzcIles. Respecte a 
la procedencia, s'ha fet necessari localitzar el bisbat d'origen d'alguns nouvinguts a partir de 
la consulta toponímica de la parróquia francesa d'on provenien. En alguns casos, fins i tot, 
ha calgut fer una interpretació personal de la grafía deis bisbats i deis noms de !loc que 
apareixen, 

ELS FRANCESOS ALS LLIBRES DE MATRIMONIS 
DEL BAIX LLOUREGAT 

Quantificació i periodificació de les arribades 

L' allau d 'immigrants que arribaren al Baix Llobregat al Ilarg de !'Cpoca deis Austria 
apareix reflectida als Ilibres de noces des de mitjans segle XVI. S'han documentat, entre 1565 
i 1699 -i per a les parroquies abans esmentades-, un total de 6253 partidcs de matrimoni, de 
les quals 686 tenen presencia francesa (cosa que equival aproximadament a un 11 % del total), 
Aqucsts casaments corres ponen a 725 contraents de l' altra banda deis Pirineus, ates que en 
39 ocasions scngles conjuges eren de nació francesa, Amb tot, cal no obviar que es disposa 
d'uJ1s recomptes parcials i que aquesta presencia estrangera podria ser més important. 

A partir de la 'Jaula 1 -Presencia francesa a les noces del Baix L10bregat per deccnJ1is 
(1565-1699)-, s' observa el període d' arribada deis 725 immigrants, És significatiu observar 
que, per sexes, els 664 hornes representen el 92% deis immigrants, mentre que a les 61 dones, 
els cOlTespon un escas 8% del total. D' altra banda, el conjunt de cónjuges masculins el' origen 
frances que es casaren al Baix Llobregat s' acosta a l' 11 % del total deis homes, concretament 
un 10'7%, per a tot el període, 

2. NADA!., J. i (;¡RALT, E.: La pop"latioll catalalle de 1553 tí 1717. L'illlllligratio/l fra/lraise et les milres factel/rs de .\'Im 
dé'·fioppemellt. París: SEVPE!';, 1960. 
!'IADAL, J. i GIRAI:r, E.: La illlllligraciófrallcesa a Mataró dl/mllt el "eg/e XVJl. \>Ialar6: CEM, 1966. 
3. COlll:"olA, Jaumc: «La immigració francesa al Delta del Llobregat (1400-1700)>> dins: XXV Assemblea llltercomarca/ d'f:o:.\·tlllli()~ 
SO.I. El Pral: CECHLL-Amics d'EI Pral. 1985, p. 226-371. 
CODI:"oIA, J.: El Dei!a del /./obregat i Barce/olla. Esplugues de Llobregal: Ariel, 1971. 
4. MILLAS, Caries: «La immigració francesa al Papiol: 1566-1700», Materials del Baix Llobre¡.:at, núm. 2 (1996), p. 85 .. 93. 
5. GUAI.. Valcntí: aGavafxo.\'», gosCOIlS, !rol1cesos. La immigració occitana ti la Call1lunya fl¡1()[lrrna. (El cas de Jc¡ C(JI)Cll lit
Barberl'). Ilarcelona: Dalmau, 1991. 
6. DANTÍ, Jaumc: «La poblaci6: creixcment i oscil'lacions» dins' Historia. Política, Son'e!la'i Cultura dels }laúDs Ca/alafl.\',yolllll1 
4: "Crisi inslilucional i can vi social, segles XVI i XVI". Ilarcelona: Enciclopedia Cala lana, 1997, p. 72-87. 
7. Cal notar que a partir óe) Tractat deIs Pirineus -7 óe novembre de 1659-, es consideren també francesos els immigrants proce
denls del bisba! d'Elna-l'erpinyil. 
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Per decennis, si es relacionen les dades que es disposa sobre els nuvis francesos respecte 
al total de matrimonis, destaca la forta aportació d'immigrants a les decades 1580-89 (41 
conjuges masculins d'un total de 190 nuvis -un 22%-) i 1610-19 (amb un maxim de 95 
marits francesos d'un total de 474 ·-un 20%-). Cal esmen:ar també el tant per cent que s'obté 
als decennis 1570-79 i 1600-09, al' cntorn del 18%. Per contra, els últims decennis del scgle 
XVII enregistren, quantitativament, els valors més baixos de la serie: 16 marits estrangcrs de 
823 consorts masculins al 1690-99 (un minso 2%) i 20 nuvis ultrapirincncs de 554 cúnjuges, 
al 1680-89 (sense arribar al 4%). Per al període 1565-69, comptant únicament '1mb les dades 
incompletes de quatre poblacions .. Corbera, Papiol, Sant Boi i Torrelles-, s' obté el percen
tatge més alt de presencia francesa, superior al 23% (6 francesos de 26 noces). 

Globalmcnt, es reitera que els 664 nuvis francesos que es casaren a la comarca, entre 
1565 i 1699, representen un 11 % del total de conjuges masculins; no obstant aixo, cal matisar 
que si s'analitzen les dades per períodes cronologics, s'obtenen xifres proporcionalment més 
altes, i més en consonancia, possiblement, amb els resultats que alguns treballs d'investiga
ció han recollit a d'altres localitats o zones. Així, s'observa que, entre el 1565 i el 1639, la 
presencia de marits francesos al Baix Llobregat puja fins el 16%, mentre que si s'analitza el 
període 1570-1619, les dades s'apropen al 20(1c;. Per parróquies, destaquen els resultats que 
s'obtenen a Sant Climent-Viladecans, un 29,2% de casaments amb marit d'origen frances 
~entre 1607 i 1619-, xifra que s' eleva a un 31,6% per al decenni 1610-19; Sant Boi, que entre 
1570 i 1619 obté un 27,3 Ift; de francesos, augmentat al 30,1% per a la segona decada del segle 
XVII; Sant Feliu, amb un 23,6% per al període 158C-1619, i que esdevé un 33,3% als 
decennis 1580-89 i 1600-09; i Olesa, amb un 18,1% entre 1600 i 1620 -cal destacar que es 
tracta de les quatre parroquies més poblades d'aquest estudi--. Per contra, en les últimes 
dccaues del segle XVII (1ó60-1699), arran del 'fractat deIs Pirineus, només s'hi casen a tota 
la comarca 92 homes de nació francesa, corresponents a un escas 3,85% del total. S'eviden
cia, doncs, una maxima concentració d'ultrapirinencs entrc les dues últimes dccades del segle 
XVI i les dues primeres del XVII, mentre que a partir de 1660, I'aportació estrangera fou poe 
més que simbolica. 

l.a distribució geografica deIs marits francesos que es casen al Baix Llobregat es pot 
observar a la Taula n -Noces enregistrades a les parroquies del Baix Llobregat (1565-
1699)-. D'una banda es disposa del total de matrimonis que tingueren lloc als diferents nuclis 
de població arreu de la comarca -per decennis i per al període estudiat-; d'altra banda, es 
constata el nombre de cónjuges masculins francesos amb els percentatges que representen 
respecte al total de cada localitat. A retenir els 216 nuvis occitans que es casen a Sant Boi 
entre 1565 i 1699, ja que els correspon un 17,5% del total de matrimonis -1'aportaci6 més 
alta de la comarca, potser degut a que és una de les parroquies més grans i que, auhuc, esta 
situada a la fcrtil zona dcltica, la qual cosa pressuposa, possiblemcnt, l'existcncia d'una 
major diversitat professional i un dinamismc economic més notori-; així mateix, són signifi
catius els 72 francesos de Sant Climent-Viladecans (que representen un 12%, entre 1607 i 
1699) i els 24 de Torrelles, els 39 de Sant Andrcu i els 28 de Sant Just (tots ells a l'entorn 
d'un 11% del total de cada parroquia, entre 1565 i 1(99). Per contra, Begues esdevé la 
parroquia amb menys immigració, 13 nuvis d'origen frances entre 1575 i 1699, representant 
un exigu 4,1 % del total ue noces; també és minsa l'aportació d'immigrants a Santa Coloma 
(5,9%). Ambdues parróquies, pero, tenen en comú la seva escassa població i una situació 
orografica adversa. 

Per aprofundir en I'evolució deis matrimonis al llarg del període estudiat (1570-1699), 
s'ha calculat el número índex decennal, a partir de la mitjana de cada dccada, aplicant com 
a base 100 la mitjana del conjunt de totes les naces. Al Grafic 1 -E\olució per decennis de 
les noces al Baix Llobregat (1570-1699) cn número ínclex 100=mitjana període (totals i amb 
marit frances)-, es pot observar quina és la tendencia que marquen tant els casaments en 
gencral com els enlla¡,:os que presenten el nuvi d'origen gavatx, cn particular. En sentit 
general, els matrimonis mostren un constant tram alcista, que es dóna entre 1580 i 1659, 
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malgrat la lleugera inflexió deIs anys vint. Al decenni 1660-69, la comarca pateix una 
estagnació i es produeix una davallada important en el nombre de casaments, degut, 
segurament, al' impacte que provoca sobre la població baixllobregatina la conjuntura crítica 
de la Guerra deIs Segadors, la pesta i la fam. A partir de 1670-79 es recupera la tendencia a 
I'al~a, per assolir els nivells maxims al darrer decenni de la serie -1690-99-. Per als 
casamen ts amb mari t d' origen frances s' observa una rapida i intensa tendencia a]' al9a -en tre 
15S0 i 1619- que s'estronca bruscament entre 1620 i 1639. La decada de 1640-49 suposa una 
lIeugera revifada que queda definitívament tallada a partir de 1650, moment en que la 
tendencia cau, primer bruscament -1650-1669-, i després suaument, fins al final del període. 
Aquesta aguda davallada del corrent immigratori podria atribuir-se a una millora social i 
económica del país d'origen, coincidint amb l'augment demografic sota el regnat de LIuís 
XIV, i per les conseqliencies que porta el Tractat deIs Pirineus, malgrat que les fertils terres 
del Baix L10bregat restaven mig dcspoblades. 

La Taula III --La immigració francesa a diferents parroquies catalanes: segles XVI
XVII-,~ recull els percentatges de marits francesos obtinguts en el buidatge deIs lIibres de 
noces de les parróquies consignades, amb l'objectiu de comparar-los amb els resultats que 
s'obtenen per al Baix Llobregat. Per a tot Catalunya, dades eXlrapolades per J. l\ADAL i F. 
GIRAL1'9 a partir de]' analisi de les parroquies de Sants Just i Pastor de Barcelona, Creixell, 
Palamós, Cassa de la Selva i Vilafranca del Penedes, la proporció de francesos establerts al 
Principal entre 1570 i 1620 oscil'lava entre el lO i el 20% del total de nuvis masculins -
percentatge, aquest últim, obtingut per a aquesta cronologia al Baix Llobregat--, pero afegicn 
que el nombre de marits d'aquesta procedencia fou molt més baix de 1641 en endavant: un 
7% a Sant Joan de Lleida entre 1641 i 1720; el mateix valor a Sants Just i Pastor de Barcelona 

8. AG¡;AD~:, Juurne: "La poblaeió de Vilabella uls segles XVI i XVII (1566-1640). La immigmeió francesa» dins Ac/es de 1" 
XXXV Ass"","'ea II//ercoII/arcal d'E.\/udiosos. Valls: IEV, vol. ll, 1988, p. 11-27. 
BEI'\CO~1(), C. i altres: Aproxi"wció a 1" "is/liri" de Rubí. Rubí: Ajuntament, 1986. 
BlJSQUETS. J. i SIMO"",, A.: Girol1{[ al segle XVII. Gironu: Ajuntament i Diputació, 1993. 
CANYA~ERES, Esteve: «La immigraeió franeesu al Vullés Oeeidentul (segles XVI i XVII): quatre cxemplcs loeals, Sabadell, 
Sant ('ugut del Vullés, Sant Julii d' Altura i Sentmenat>,. Treball inedi!. 
CA SELLAS, Eva: «Nupeialitat a la pUIToquia de Sant Pere de Torelló entre els anys 1578-1628». Treball inédit, 1995. 
CASTELI.S, rruneese: "Estudi sobre I'arribadu d'aeeitons a ArgentonJ». Trebull inedit, 1991. 
DA~Tí. Juumc: Terra i poblllcúj al Valles OriC!lItaf. Epoca A1odenw, El cn:iXell/('1I1 demogr¿ljl(' i l!c()1/()mic: ais segles XVI i XVI/. 
Santa Eulalia de Ron~ana: Ajuntamcnt, 1988. 
rARCJAS. Maria A.: {(Movimientos migrntorios del siglo XVI: ];;. olcJda de inmigrantes franceses y su integración en la Barcelona 
del siglo XV¡', dins Beca de Formación de Inves/igadores, 1990. p. 785-795. 
(¡CAL, Valentí: «GavCltxos»"" 1993. 
(iUAL, X. i MILLAs, c.: «La immigració francesa a Castellbishal, segle XVII». Treball inedit. 1995. 
JURADO, Sílvia: "Petita aproximaeió a la immigraeió francesa de la vila de Cubelles, 1598-1660». Trebull inédit, 1997. 
I.LADll, loan: «Puigreig: lIibre de matrinlOnis, 1599-1692». Treball inedit, 1996. 
LLAOll, Joan: «Buidatgc i resultats d'accitans en Ilibres de noees" la vila d'Anglesolu (L'Urgell) de 1565 a 160Cj". TrebuJI in"dit, 
1996. 
LLADÓ, Joan: «Malrimonis amb marit aceita al Solsones)), Trchall incdit, 1996. 
c.¡ADAL, Jordi: "Lu p~blueió eatulana uls s. XVI i XVII» dins: 1li.l/rlria de CatalullJa, vol. IV. Barcelona: Salvat, 1978, p. 48-6:\. 
OLIVI::. Francesc: Vall.\" de la crisi del seglc XVI ti la recuperllció e(.'ol1úmica del segle XVIII. I.a ciulat, la comarca: lOl eS!fIl!i di! 
fa terra i de la seWl gent, aL lIarg de l'Antie Re;:im. Barcelona: UB (tes! doctoral), 1989. 
P~:REZ, Jorge: «La i~lInigraeió francesa a Calonge (1576-1637)>>. Trchall inedit, 1998. 
PLA, Carmc: «Lu immigració occitana" Mulgrat de Mar, 1589-1700». Treball inedit, 1995. 
PLANES, Ramon: «Les ordinacions de la confraria deis illlll1igranls francesos de Solsona (1536)) dins: Misce/'/c)l1ill d'/wlIIl'IWIRl' 

ti Ja.lep Lladollo.m. Lbda: IEI, 1992, p. 495-500. 
RECASEI'\S, Josep \<1.: "Datos para el estudio de la inmigración en Tarragona entre 1575 y 1639», Rel'is/a Técnica de 1" Propi"d"d 
Ur/wlla, 19 (1969), p. 47-56. 
ROSELL, Glilria: "La immigrució fruneesu a Sunt Sadurní d'Anoia: 1567-1646». Trebul1 inedit,1992. 
SERRA, Il11llla: «El llibre de matrimonis de Sta. Maria deis Turers (Banyales) durunt el períodc 1588-1638». Trebull inedit, 1998. 
TORRAS. Jl1sep M.: «Demografía i soeietat u Iguulada durant els s. XVI ¡XVII», MisceUállia Alfualarensia, 4 (1987), p. 87~10<). 
TORRENT, Pilar: «l.a immigrució occituna a Arel1ys de Munt (1566-1700)>>, Arel/ni"s, 25 (1994), 
p. 22 23. 
VILAI:rA, Muríu J.: Poblacló,./áll1ília i /reball a la Lleida del segle XVI. Bureelona: LlB (tesi doctoral), 1992.308313. 
VILARRl;B1A, Roger: «rorasters a la Guerra de Suceessió. La immigraeió a Santa Maria del Pi, Barcelona (1690 1 nO)>>. Treball 
inedil. 
Zl;CCHITELl.O, Mario: I/omes, vaixells i merwderie.\ de To,l.w al Crau de VIIlel/cia (1459-1703). Tossa de Mar: CET. 
9. NADAL,.l. i GlRALT, E.: f,a populatiuu Nl/alane ... , 1960, p. 60··62. 
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del 1641 al l718; un 2,8% a Vilafranca del Penedes des del 1654 al 1720; un 1,9% a Cassa 
de la Selva i a Palamós entre 1641 i l7l7; i del 0,6% a Creixell del 1642 al 1720 -mentre 
que per al Baix Llobregat, entre 1640 i 1699, el percentatge de marits francesos no superava 
el 6,5%-. El mateix J. NADAL,IO afegint les parróquies de Santa Maria de Mataró i 
Llavaneres, obtindria entre 1575 i 1700 un percentatge del 8,6% de marits francesos. En 
períodes fracturats, per a 1575-1626 observa un 16,6% de conjuges immigrants, mentre que 
entre 1626 i l700, el percentatge davalla fins el 5,6. 

J. DANTÍII obté un percentatge del 8,8% de mitjana entre el 1575 i el 1625, per a set 
poblacions del Valles Oriental -C~lI1oves, Sant Celoni, Santa Agnes, Bigues, L' Ametlla, 
Vilamajor i Lli<;:a d' Amunt-; quan des del 1630 al 1700 el valor de mitjana era del 4,8% per 
a altres set parróquies de la mateixa comarca -Canoves, Campins, Vallgorguina, Santa 
Agnes, Bigues, L' Ametlla i Vilamajor-. 

V. GUAL,12 per a la Conca de Barbera, sos té que a la Conca estricta només Vimbodí 
(1671-1680) i Vilaverd (1591-1600) assoliren la proporció assenyalada per J. ~ADAL i E. 
GIRAl:f -1 de cada 6 homes casats- i la resta no arribaren a ser I de cada 10; a l' Alt Gaia, 
destaca el cas de Santa Coloma de Queralt on entre 1565 i 1640 s'aconsegueix un valor del 
9,8%; i per a la Plataforma Segarrenca obté un percentatge global entom al 5%. 

Per al Baix Llobregat, F. BALANZA, 13 analitzant el Llibre 1 de Matrimonis (1599-1648) 
de Martorell-no disponible a I'arxiu parroquial-, comptabilitza 61 matrimonis de francesos 
respecte a les 214 noces enregistrades -un 28,5% del total-, entre 1599 i 1624, malgrat els 
buits documentals existents. R. BONDIA i C. SOLANS I4 detecten a Begues, entre 1584 i 
1645, 7 francesos. 1. FERNÁNDEZ, 15 documenta a Corbera de Llobregat, entre 1582 i 1700, 
un J 0,5% d'esposoris amb presencia occitana, destacant que del 1632 al 1656 el percentatge 
és del 18,2%. E. LACARTA iR. SALCEDO, 16 a Olesa, entre 1599 i 1699, comptabilitzen 121 
contraents d'origen frances d'un total de 1222 noces. J.F. LLADÓ l7 a Sant Andreu observa 
que un 19,27% deIs enlla<;:os celebrats entre 1566 i 1636 tenien presencia francesa. R. 
MASDf:u,18 en el seu estudi de Sant Just Desvem, aconsegueix, entre 1580 i J 700, un 10% 
d'immigrants ultrapirinencs d'ambdós sexes respecte al total de conjuges. C. MILLÁSI9 
afirma que el 6,71 % deIs matrimonis realitzats al Papiol entre 1566 i 1700 tenen presencia 
francesa. F. OUVERAS20 documenta a Sant Boi, entre 1625 i 1660, 74 marits d'origen 
occita, xifra que suposa un 37% deIs cónjuges masculins. 

Si, d'altra banda, s'observen els resultats d'altres fonts documentals, hom pot destacar les 
aportacions de N. SALES,21 de S. ROVIRA,22 de J.M. LLOBET,23 de P. VIVES i J. COMAS,24 
de N. CASTELLS,25 i, principalment, els treballs que per al Baix Llobregat ha desenvolupat 
J. CODINN6. La utilització deIs expedients diocesans, els capítols matrimonials, les llibretes 

10. NADAL. Jordi: «La població catalana ... » dins: Hist¡)rill de CllIa/ullya. vol. IV. 1978. p. 53-56. 
11. DA "TÍ. Jaume: Terra i pob/ació .... 1988. p. 133-141. 
12. GCAL. Valentí: "GllVlltxOS» .... 1991. p. 15-23.47-51 i 61-63. 
13. Informació mecanografiada i inedita d'una recerca en curso a partir del buidatge del Llibre de Matrimollis 1599-1648 que 
I'autor disposa per ser el director deIs Museus de Martorell. 
14. BONDIA. R. i SOLANS, c.: Terra i Izollles a Begl/es (Pob/e lIliHellari). Begues: Ajuntament.1991, p. 29-30. 
15. FERNÁNOEZ. Ivan: <<Immigració occitana a Corbera de LIobregat». Treball inedit. 1995. 
16. LACARTA. E. i SALCEDO. R.: «Oeeitans a Olesa (1599-1699)>>. Treball inedit, 1995. 
17. LLAOÓ. Joan: <<Immigració occitana. s. XVI-XVII, a Sant Andreu de la Barca». Treball d'investigació, 1996. 
18. MASDÉU, Raimon: Demografía de Sant Just Desvem. s. XVI-XVll. Bellaterra: lJAB (tesina de lIicenciatura). 1992, p. 136-
138. 
19. MILLÁS, Caries: <,La immigració francesa ... ». Materia/L .• 2 (1996). p. 85-93. 
20. OLIVERAS, Francesc: «St. Boi. 1625-1660. Una població catalana enmig de los crisis del segle XVII». treball inedit. 1995. 
21. SALES. Núria: «Els segles ... » dins 1'. VILAR: Historia de Cata/I/llya. vol. IV. Barcelona: Edicions 62, 1992. p. 103-113. 
22. ROVIRA. Salvador J.: Tamarit. Altafulla: CEA. 1991. p. 77. 
23. LLOBET. Josep M.: «La immigració francesa a Cervera segons els eapítols matrimonials conservats a J' Arxiu Historie Comar
cal de la ciutat (1501-1700)>>, &pacio. tiempo yforlllll. Serie IV. Historia Moderna. vol. 2 (1989). p. 49. 
24. VIVES. 1'. i COMAS. J.: «La immigració francesa a Vila-rodona (s. XVI-XVII)>>. Quadems de Villllziu. 5 (1984), p. 149-155. 
25. CASTELLS. Nareís: «El s moviments migratoris en la Catalunya moderna: el cas de la immigració envers la ciutat de Girona 
(1473-1576)>> dins ACles del Primer Cotlgrés d'HisltJria Moderna de Cata/lIllya, vol. 1. Barcelona: !lB. 1984. p. 65-74. 
26. CODINA, Jaume: «La immigració francesa ... » dins: XXV Assemb/ea ... , 1985. p. 226-371. 
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de complimcnt pasqual i els registres de malalts de I'antic Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona hall permes a 1 CODINA comptahilitzar per a la zona del Delta, per exemple, 637 
nuvis francesos entre el 1601 i el l723; 314 hornes i 11 dones enregistrats a I'Hospital entre 
1566 i 1604; o l' altíssima presencia -segons les lIihretes de cornplirnent pasqual- deIs francesos 
a Sant Boi el 1601: un 44,2(*) de la pohlació adulta total. Aquestes daeles, encara que superiors 
als resultats obtingllts en aquest trehall, demostren el fort impacte de la immigració francesa a 
les ubelTimes telTes litorals del Delta del L1ohregat. 

La presencia francesa en el matrimoni 

Respecle al' estat civil deIs contraents francesos, Grafie 11 - Tipologia deIs matrimonis 
amb presencia francesa- s'ohserva una irnportant quantitat d'enlla~os entre fadrins i donze
lIes, 4X9, que representen un 67% del total, menlre que esdevé també important el nomhre 
de lIúpcies que es produeix entre nuvi frances i vídua, 185 casos, el 25% de totes les noces. 
Per contra, eIs enllac,:os entre vidu i vídua i entre vidu i donzella són escassos, representant 
un 4% i un 3% del total. 

Segons I'origen deIs contraents, en un 91 % deIs casaments, el nuvi és natural de Franc;a 
i la núvia és catalana, mentre que en 22 ocasions (un 3%) és la núvia qui procedeix del país 
veí i el marit és catala. Les noces en que ambdós conjuges són francesos són 39, UIl 6% elel 
total. Aquestes dades demostren, un cop més, el caire masculí que presenta la illlmigració 
francesa, si més no, quant als conjuges que es casaven al Baix L1obregat. 

El hisbat de procedencia 

L'estudi del bisbat d'origen, Taula IV -Bisbat de procedencia deIs conjuges francesos al 
Baix L10bregat i a Catalunya (s. XVI i XVIl)- ha pennes, després d'un acurat treball de 
localització, trobar el punt de partenc;a deIs immigrants francesos que alTibaren al Baix 
Llobregat. Val a dir que els rectors de les diferents poblacions de la comarca només consignen 
eI bisbat de procedencia en 408 partides, el 561fo del total. A la resta de partides, 3l7, s'anoten 
les expressions franu};,', oceita o natural del regne de Frmu;a; o bé s' ignora el toponim 
enregistrat. Els francesos eren originaris, majoritariament, deIs bisbats situats a la zona 
pirinenca, representant un 62% deIs contraents enregistrats. Destaquen els bishats tle Comenge 
-que aporta 149 immigrants, corresponent a un 37%-, Rius i Coserans -amb 27 anotacions 
cadascull " Pumies -18- i Elna, ,16. Del L1enguadoc i Conca de la Garona, amh un 23% deIs 
registrats, predominen els d' Auch -28-, cls d' Agen -l7- i els de Lombers ,-16,-. Quant als 
procedents de les TelTcs Altes i Massissos, al voltant del 10%, es pot destacar la diócesi de Caors 
-amb 20 casos-o D'altres indrets de la geografia francesa només aporta un 5% d'immigrants. 

En d'altres estudis fets a distintes zones i localitats de Catalunya, i només segons els 
lIibres de noces, s'observa que les partid es que consignen el bisbat d'origen deIs nouvinguts 
representen el 46% del total. D' aquesles partides, cal destacar la procedencia majoritaria deIs 
bisbats situats a la zona pirinenca i pre-pirinenca ,al voItant d' un 56%- , principalment e1s 
situats a la part central de la serralada, Comenge (30%) i Tarba (12,5%). Una segona area de 
procedellcia correspon a les Terres AItes i als YIassissos muntanyencs -a I'entorn del 22% 
deIs immigrants consignats-, destacant els bisbats de Caors, Claramunt i Tula. La plana 
I1enguadociana aporta un 20% deIs francesos docllmentats, mentre que des d' altres terres 
franceses, lIomés n'arriba un testimonial 2%. 

La dedicació professional 
Respecte a I'ocupació deIs nouvinguts, Taula V ,Professions deIs immigrants francesos 

al Baix L10brcgat i a Catalunya (s. XVI-XVlI)-, s'observa (per al Baix L1obregat) que, de les 
486 partides consignades amb I'ofici o ocupació deIs francesos, un 61,5% correspon a 
població pagesa o, si més no, a trebaIladors del camp, amh un total de 297 anotacions, que 
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aparcixen consignades amb els epígrafs de pages, agrico!ae, hortola o camper%~~ També és 
prou significatiu el registre de mosso, trebalLador o jornaler, amb un 12,5% -representant 61 
francesos-, encara que no s'especifica el tipus d'activitat a la qual es dedicaven. El que 
s' intucix, mitjanºant l' observació d' aquestes últimes partides, és la humilitat d' aquests 
mossos, ja que la seva anotació dins deis !libres de matrimonis és bastant més breu i sintetica 
que d'altres cerimonies enregistrades. De menys quantitat, encara que no menys importants, 
són els oficis de teixidor (de lJi o de !lana) --23 casos-, mestre de cases -22-, serrador -14· 
o ferrer -11 anotacions-. 

L' estructura de la població nouvinguda, segons la seva activitat economica, constata la 
classica imatge de I'immigrant frances com a pages del camp catala, ates que les tres quartes 
parts d'aquest contingent correspon al sector primari -un 75,2% del total d'oficis consignats--. I,a 
població ocupada al sector secundari abasta un 14,2%, mentre que el sector serveis 
-comerº, construcció i transports- només és representa! per un 10,6% deis francesos que 
arribaren al Baix Llobregat als segles XVI i XVII. Aquestes últimes dades confirmen també 
I'existencia d'un tipus d'immigració fon;a més qualificada, amb una gran diversitat d'oficis 
dins de la menestralia. 

Per al conjunt d'indrets de Catalunya, deIs quals es disposa de dades, es posa de manifest 
el predomini de les activitats agrícoles i ramaderes deis francesos arribat~ a Catalunya, amb un 
percentatge del 45,6% -molt lluny, pero, deIs resultats obtinguts per al Baix Llobregat--. És 
significativa la documentació d'oficis més qualificats, dins deIs quals destaquen el món de la 
construcció, amb un 11,4%; els comerciants, amb un 11,2%; i el sector textil, amb un 10,1 %. 

A TALL DE CONCLUSIÓ 

Les fertils terres del Baix Llobregat esdevingueren un exeel·lent reclam per a aquells 
immigrants que arribaren de l' altra banda deIs Pirineus al llarg deIs scgles XVI i XVII. En 
efecte, la presencia francesa a la nostra comarca va resultar molt significativa, especialmcnt 
entre 1565 i 1620, moment en que s'assoleix un percentatge de marits francesos molt proper 
al 19% del total de con juges masculins. Per al conjunt del període estudiat (1565-1699), 
aquesta taxa es reduí gairebé a la meitat (10,7%), ear a partir de la segona meitat del segle 
XVII, l'onada immigratoria dava!la bruscament fins al final de la centúria. Per períodes, es 
diferencien tres grans fases: 1570-1619, quan l'arribada d'immigrants fou constant i pro
gressiva; 1620-1659, moment en que el contingent ultrapirinenc disminuí substuncialment ~ 
passant d'un 18,8% a un 12,1 %-, malgrat una lleugera revifada, en plena conjuntura beHicu, 
que esdevé al decenni 1640-49; i 1660-1699, fase de constant disminueió de la representació 
francesa a la comarca, amb un rcdu"it 3,8% de marits immigrants. Aquesta periodificació 
coincideix plenament amb el ritme cronologic de la miRració, que proposaren J. KADAL i 
E. GIRAIT, per a la immigració francesa a Catalunya." 'rot i així, els resultats que obté J. 
NADAL per a 7 parróquies diferents (extrapolant les dades a tot Catalunya) --16,6%, en el 
període 1575-1626, i 8,6°¡{), entre 1575-1700-,28 són inferiors als que s'acollsegueixen per al 
Baix Llobregat, encara que superen amb escreix els percentatges que s'assoleixen a les 
comarques del Valles Oriental -8,8%, entre 1575 i 1625- i la Conca de Barbera -5% a la 
Conca Estricta i a la Plataforma Segarrenca i 10% a l' Alt Gaia i Santa eoloma de Queralt, 
aquest entre 1565 i 1640-

Quant a la distribució geografica deis immigrants a la comarca, s'ha pogut detectar una 
major presencia d'aquesta població nouvinguda a les parróquies més grans: 79 Sant Boi, Olesa, 

27. 1';ADAL, J. i (,IRALr, E.: La popalatimz catalane ... , 1960, p. 79-86. 
28. :-IADAL, Jordi: «La poblaeió catalana ... » d,ns f!istórjll d" CatallmYIl, yol. IV, p. 54. 
29. El criteri pcr cstablir la pertjncn~a d'una parroquia a determinat grup (petit. mitj~ o gran) ha c~tat la qu~mlíficaci6 del nombre 
de foes del recompte de 1553 [IGLÉSlES, Josep: EljiJglIlge de 1553. EslUdi i trallscripció, vol. 1. Barc"lona: rsvc, 1979, p. 25·· 
26, 170-179 i 356-383J. Així, les poblacions de monys de 25 focs s·han considerat petites (Abreru, Begues, Santn Colollla i 
·¡"<melles); els pobles compresos entre 25 i 45 foes, mitjans (Cervelló. Corbora, El Papiol, Sant Andreu i Sant Just Desvern); 
mentre que les viles de més de 45 foes serien les considerades grans (Martorell, Olesa. Sant Boi. Sant Climent i Sant Fcliu). 
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Martorell, Sant Climent-Viladecans i Sant Feliu -superant el 12% del total de noces ]Jer al 
període 1565-1699 i per sobre del 24% entre 1570 i 1619-. Per als pobles mitjans: Cervelló
Vallirana, Corbera, Sant Just, Papiol i Sant Andreu, la presencia ultrapirinenca és menor -per 
sota del 9% entre 1565 i 1699 i a l'entorn del 13% del 1570 al 1619-; mentre que per als 
pobles petits: Abrera, Begues, Santa Coloma i Torrelles, la immigració francesa és encara més 
escassa -un 7% entre 1565 i 1699 i un 8,4% des del 1600 al 1619--. Una altra consideració 
a tenir present és que els percentatges més alts d'immigrants francesos es localitzen sobretot 
a les zones litorals i més properes a Barcelona (Sant Just, Sant Peliu, Sant Boi i Sant Climent
Viladecans). Al mateix temps, reben un important volum migratori aquelles parroquies on es 
desenvolupa una activitat economica més diversificada --agrícola, manufacturera i comerci
al i en les quals s' oferia una diferenciació professional i un dinamisme economic més 
significatiu (Olesa, Martorell i Sant Boi). Quelcom semblant s' observa que succeeix per al 
conjunt de Catalunya, si es fa cas deis resultats reprodu'its a la Taula lB, segons els quals els 
pobles que atreuen més immigrants són precisament els que concentren major volurn de 
població, se situen en zones litorals o ofereixen una major diversitat socio-professional, casos 
de Barcelona, Valls, Sant Sadurní o Banyoles. 

Pel que fa a la tipologia de noces i origen deIs contraents, es palesa un irnportant nombre 
de casarnent entre vÍdues catalanes i fadrins francesos, una quarta part del total; mentre que 
els enllac.:os entre fadrí i donzella assoliren un 67(1'0; d' altra banda, nornés un escas 6% del 
total representa les unions entre frances-francesa. 

Respecte al bisbat de procedencia, es constata que, rnajoritariarnent, eren originaris deIs 
bisbats pirinencs i lirnÍtrofs a la Corona d' Aragó -el 62%-, destacant Cornenge, arnb un 37% 
del total deIs consignats. 

Resulta significatiu, per acabar, destacar l'irnportant nornbre d'irnrnigrants francesos 
enregistrats com a pagesos, hortolans, bracers, mossos o jornalers (un 75% deis oficis 
enregistrats, amb la qual cosa es dernostra la condició rnajoritaria de treballadors del camp), 
rnalgrat la gran diversitat de professions que dins de la rnenestralia es dedicava el 25% deIs 
nouvinguts (especialrnent els teixidors, rnestres de cases, serradors i ferrers). Aquesta 
important arribada de rna d' obra procedent del regne de Franc.:a féu augrnentar la població i 
incrernentar l'extensió deIs conreus, especialment a la zona dcltica -Sant Boi i Sant Clirnent
Viladecans-. 3u 

Es podria concloure la present comunicació constatant que l'abast migratori que es 
produÍ al Baix L1obregat, en els segles XVI i XVII, resulta fon;a més colpidor que a d'altrcs 
comarques i zones de Catalunya, possiblement per 4 factors: 1) la proximitat a la ciutat de 
Barcelona, nucli gran de població que atreia molts francesos per la gran diversitat professi
onal que oferia; 2) la fertilitat de les terres deltiques; 3) el dinamisme economic i la 
diversificació professional que es donava a les parroquies del nord de la comarca; i 4) la 
influencia deIs lIigams religiosos que exercia l'advocació a la Mare de Déu de YYontserrat en 
aquestes poblacions. 

30. Tal i c()m afirma hume CODINA a «Causes de la rcvolució demogrilfica al segle XVIII: el cas d'una vila catalana» dins ACles 
del Prilller COlIgrés ... , vol. 1. Barcelona: UB. 1984, p. 128. 
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Taula 1: Presencia francesa a les noces del Baix LIobregat per decennis (1565-1699) 

Decennis 

1565-69 * 
1570-79 
1580-89 
1590-99 
1600-09 
1610-19 
1620-29 
1630-39 
1640-49 
1650-59 
1660-69 
1670-79 
1680-89 
1690-99 
Total 

Total Total conjuges Marits Mullers % Marit frances 
NO CES francesos francesos franceses 

26 
143 
190 
286 
432 
474 
481 
545 
618 
669 
483 
529 
554 
823 

6253 

6 6 
28 26 2 
49 41 8 
54 48 6 
90 76 14 
104 95 9 
77 69 8 
72 67 5 
79 79 
66 65 
28 27 1 
32 29 3 
23 20 3 
l7 16 1 

725 664 61 

Grafie 1: eVO lució per decennis de les no ces al 8aix Llobregat en] 
número Index. 100=mi'lJana perloda (totals 13mb marit frances) 

~ 
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~ ~ 

~ 
~ 
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ª 
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ª 
!Gri."fic 11: Tipología deis matrimonis amb presencia francesa~ 

Font: Lllbros do nDeos deis Arxlu$ Parroqulals dol Balx Llobrogat. 

23,1 
18,2 
21,6 
16,8 
17,6 
20 

14,3 
12,3 
12,8 
9,7 
5,6 
5,5 
3,6 
1,9 

10,7 

Font: Llibres de noces deIs Arxius Parroquials del Baix LIobregat. 
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Taula 11: Hoces enregistrades a les parrbcjules del Belx Llobrsgat (1665-1699) 

HOCES ENREGISTRADES A LES PARROQUIES DEL BAlX LLOBREGAT 
1 ,-TOTAL DE MATRIMONIS 

r.2'-;,.P:;;;R~ES"'¡E<O;IN""CIA;a;;:D;:-E ....... ART.· :;;:rr;;;SC;:F""RAN=C~ES;vOS=--AL"'S""L""U-;;:B:;;;R;:;ES""'D""'E'"MA"""""TR"'I"'MO:;<;N""IS""'D""'E"LA.....,.C""QMAR.....,..;"'C:7A---------- .• ~'-~-~-'----; 
DECENNIS Abrera Begues Cervelló Corbera Martorell Olesa Paplol SantAndreu Sant801 SantCliment Sant Fell~l SantJult ~ Santa Coloma TOfrelles .TOTAl 

1560-69' -=t' . - __ 1 -1-i--"- . I 2 I • -J-- 1 .--_----+- ._- -+ 2 6 
1570-79 _____ o l--~ _ . ---t--+- -L+--~ ,_,~ _____ ~dfj_ ' . ,,---1_.,.5 __ 1-..,267----; 
1580-89 1". ~ , ±H2 17 J 11 1 3 1 41 
1590-99 :r=~L+~·", ---r - :--1 7 27" I 2" +- 4 4 "+---'2:--+-:4;-:8--1 ::::: :~l: :h- ' ,- :~~- ;¡11~1 :-. ~ .F-=~'-:;~~--/--;~:;;---i 
1620-29 2- 1 . 2 ---- 1S13' S-- -23---11 2 - 3 ----:--r 3--/---;;;69;;---; 

::::: -l. :-~- 1; ;~~0;- -: :1~+-:, -w--- : ~=l r ~ 
1650-59 3' ól_' __ . ¡ 6 14 I _8_.1- ~ ~_ lsj,_3_t __ 4 ___ 4 __ '. ____ --_-'-'-1;-_-_t-_--;~6;;6~~' 
1660-69 2E I 1 3 4", 7 r 2 .-----:-' '5 1 - 1 - . 27 
1670-79 -:- - - - °l'-~·-r---¡.;--· 1 1 "2 ---r-t- ,·--8----.- '--.- -o--.--,--:---1-~29;;-' 
1680-89 --:- -.-. 1-1-2-1----. ¡ -2 2 -- 1--¡--'7-~2 -~ '--'-, -- 1~ __ ·-11f----"-_.::._=_t_=_~2~0=~ 
1690-99 --:- . - _'-----t-~r-4 t 3 ' ·'--¡---3 --1 '¡-3---'--1-' _o'. . 16 

Total 19 13 3 37 31 105 19 39 216 72 48 28 10 24 664 
~ Global· 9,3 I 4,1 1,759,6 8,5 J 8,7 I 6,9 11 1 17,4 J 12 I 10,1 10,6 5,9 I 11,1 10,7 

~~es d'es'posalles nocomence"-",n el matelx.~'!Y a Iotea les ~rr~r la qual coaa a~ño,!e no.~s_c~.t. ____ ,_.____ _ 
~D.des mol! Incompletes per a aquesta decennis, 

Font: Ulbru d.lfarrlmonZ. del EJ.Jx Uob~.t (s. XVJ..XV1J) 
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Taula 111: La immigració francesa a difercnts parroquics catalanes: segles XVI-XVII'" 

Localitat Període % de marits francesos Font: 
respecte el total de noccs autor i pagina"":' 

Aguiló 1570-1588 JI Gual,52 
L' Ametlla del Valles 1570-1700 6,85 Dantí, 137-141 
Anglesola 1565- J 6DO 12,6 L1adó 
Ardcvol 1566-1593 9,3 Lladó 
Arenys de Munt 1566-1700 8,4 Torrent 
Argentana 1567-1720 9 Castells 
Banyoles 1588-1631 15,04 Serra 
Barbera de la Conca 1601- 1680 2,3 Gual, 16 
Barcelona (Sant Just) J576-1700 12,97 :\'adal. 54 
Barcelona (Sant J ust) 1566-1599 24,97 Fargas, 7R5-795 
Barcelona (Sta. Maria del Pi) 1690-1720 6,24 Vilarruhia, 6-9 
13elltall 1611-Hí23 20,X Gual,62 
Bigues 1570J 700 3,68 Dantí, 137-141 
Blancafort 1563-X2/1606·36 6,06 Gual, 17 
Ca10nge 1576-1637 5,71 Pérel, 
Campins 1630·1700 6,2 Dantí, 141 
Canoves 1570-1700 4,6 Dantí, 137-141 
Cassa de la Selva 1591-1700 4,18 Nadal,53 
Castellbisbal 1650- Hi59 7,14 Gual i ;vlillas 
Clara 1606-1620 4,5 Lladó 
Con esa 1595-1650 6 Gual,62 
CreixelI 1576-1700 4,42 :\' adal, 54 
Cubelles 1634-1660 9,61 Jurado 
Figuerola-Gu i mons 1583-1650 9 Gual,52 
f<orés 1571-1650 4,03 GuaJ, : 7 
Girona (catedral) 1600-1601 15 Busqucts, X 
La Guardia deIs Prats 1594-1630 6,06 Gual. 18 
Igualada 1551-1630 15,1 Torras, 97 
Llavaneres 1575-1675 6,66 Nadal, 54 
Lleida 1547-1600 17,44 Vilalta, 308-313 
Lli¡¡:a d'Amunt 1570-1629 6,2 Dantí. 137 
IJobera 1571-1700 3,7 L1adó 
Malgrat de Mar 1589-1700 7,78 Pla 
Mataró (Santa Maria) 1617-1700 8,15 Nadal,54 
Montargull-Rauric 1576-1CiOO 5,1 Gual,62 
I'alamós 1576-1700 5,84 i':adal, 54 
Passanant 1580-1650 4.3 Gual, 62 
Les l'iles 1569-1634 9 Gual,51 
Pontils-Valldeperes 1585-1660 12,2 Gual,52 
Puigreig 1599-1692 5 Lladó 
Rubí 1576-1625 13,81 Bencomo, 100 
Sant Celoni 1570-1629 13,5 Dantí. 137 
Sant Cugat del Valles segles XVI-XVII 25 Canyameres 
Sant Joan de les Abadesses 1576-1714 5,2 Ribas, 146 
Sant Julia d' Altura segles XVI-XVII 12 Cany,ul1eres 
Sant L1oren¡¡: de Morunys 1627-1680 0,7 Lladó 
Sant Sadurní d' Anoia 1567-1646 20,3 Rosell 
Santa Agnes 1570-1700 10,96 DantL 137-141 
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Santa Col ama de Queralt 1565-1650 9,05 Gual,47 
Santa Perpetua 1573-1650 11 Gual,52 
Savella 1566-1600 l,3 Gual,63 
Segura 1600-09/1630-49 4,4 Gual,63 
Sentmenat seglcs XVI-XVII 12 Canyamcrcs 
Solsona 1598-1657 6,74 Planes, 497 
Tarragona 1575-95/1601-39 9,76 Rccasens, 5 1 
Torelló 1578-1628 7,69 Casellas 
Tossa de Mar 1593-1660 4,55 Zucchitello, 39 
Vallespinosa 1600-1640 28 Gual,51 
Vallgorguina 1630-1700 4,4 Dantí, 141 
Va 11 s 1600-1640 25,94 Olivé, 206 
Vilabella 1566-1640 8,41 Aguadé, 14-15 
Vilafranca del Penedes 1605-1700 6,92 Nadal, 54 
Vilamajor 1570-]700 5,06 Dantí, 137-141 
Vilavcrd-La Riha 1586-1640 9,64 Gual,20 
Vimbodí 1631-1700 7,93 Gual,20 

* Elaboraci6 própia efectuada a partir de les fonts consultades (mireu nota 8), 
""" Per tal d'abreujar la referencia completa, s'ha proccdit a esmentar aquí l'autor la página 
corresponent. 
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LA IMMIGRACIÓ FRANCESA A CATALGNYA: EL CAS DEL BAIX LLOBREGAT (SEGLES XVI I XVII) 

Taula IV: Bisbat de procedencia deis conjuges francesos al Baix Llobregat 
i a Catalunya (s. XVI i XVII) * 

... * * '§ 
"'" o.):. * 

-J(. 

" '" " "" " .!!l '" "O ," * 
.. 

~ O) ,,~ O) 

" .~ 
::l " :..~ 

...¡ 
>< ~ ~ ti 

O) 'x¿,¡ 'O o .- 0Jl 
"O "O o "¡j ¡:; BISBAT § "¡jo.. " ~~ :;¡ o: ,O) O) ,., o ." " 0Jl .o ,,-8 " Oí¡ ~53 

00 C/) " .!!l 0= 0= 
~ ~ " -;; :¡ .; t:: ~ i2 o o " " " ,,~ u ;:: 

~ ;;: 
:l uco " 'O <C co CQ o.. 

" ;?; C/) C/) 

Agen 17 2 1 4 5 29 
~-f- ~~ .- ---

Albí 2 2 1 4 1 1 11 
._- - --- --_ ... 

Alet 4 1 1 6 
-~-~-~--~ .--- ·~I- ~._-

Alvernia 2 2 
.. _ . - ~~------

Aueh 28 2 3 1 4 ! 1 29 4 16 88 -- .-

Baiona 1 1 2 -_. _.~.- ~-1- -
Besan<;on 1 1 2 

-
Besans 1 I 

, 
1 2 

___ o .-

Beziers 1 1 2 
--- _ .. . -- f--

i Bordeus 1 1 1 5 1 9 ._- - --
Calais 1 1 

~ .. ... ._--

Caors 20 15 2 2 2 5 1 6 2 55 -- .- -- --- .-
Careassona 1 1 2 4 .. - - ----- .. .- -

Castres 3 3 
----- - .- .0. 

_ . ... _.- - --
Claramunt 7 20 5 1 2 3 , 1 39 

-- - . 

Comenge 149 52 30 8 12 1 6 7 63 
I 

1 3 68 1 9 410 
-- ._. .. _--- ~-

Condom 1 1 1 3 
.-

____ o _._-- 1"·- _. _ .. - _Oo.- -
Coserans 27 5 1 6 1 2 I 1 6 1 50 

- .- c- .. - .. - _. 
Elna 16 1 1 14 32 -- f---

Frejús (?)_ . 1 1 
--- --

Grenob1e 1 1 
- -- --- --- _ ... 

.~ ...... ---- - --._-- .... 

Laitora 3 1 1 5 ---_ .. ---- ._-

_~_Langres_ (?) 1 1 
---- .. - _ .... _ .. 

Lavaur 1 1 
... - - ~. 

Lesear 1 2 3 
-- .~- •• 0 

Lió 1 4 3 8 
~,. 

~ 
-._- _ . . _- f-. -- - -- . ---- ~---

L1emotges 5 4 3 1 1 14 3 34 
---

Lombers 16 1 1 1 8 1 4 32 
.. -- - . ._--- _. ___ o 

-
Lorena 1 1 2 

. --- ~~ ____ o 

Marsella 1 1 2 _. 
~. 

Mirapeis 2 7 1 10 ... ._-- ----
Montalba 1 2 3 --- ~~--- -1-- ~- o- - 1--

Montpeller 1 2 3 --c- .. -- - . 

Narbona 7 1 2 17 1 28 -- _.- --1-- --- 1-- -1--
Nimes 2 2 _. 
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... 
~ 
I.!> 

BISBAT 1] ~ ; 

1 
j 

~Or(m~- -3--, 

Pumies 18 
París 4 

-

Perigús 

Reims 

Rius 27 : 1 2 
--~-~~~--~,~- --

Rodés ' 6 '6 3 
.----- -~---~-r---.. -

Saintés ~1-+_+-_l--+_+ 
Sant Pons 1 

Santa Flor 6 6 4 
--jf--4--1 

6 
Sarlat 3 1 5 

~-~+-~~~~------. 
Sistera l-_..::2-+_-j--_1- ____ _ 

I--t---+---t--- L, 
6 3 42 

2 1 i 4 24 
--If---+-----

3 4 32 

Savoia 2 

11 

2 
--r-->-f---

1--1--1-+--+- _ f- 1 ~_+--+_ 2 
Tarba 3 63 ¡ .___ _ 19 25 III 
Tolosa 9 3 5 1 __ ~8 __ t_-+_+-14-+- 42 
Tours ---~--~~----

Tula 

Valence 

Viviers 

._~~~gnorat 
Total 

--
13 5 5 

-, ----1-

1 

_6--+1_+_2--+_ 32 

-1---+--+- 1 

317 ; 105 145160 4 57 11 16 516 7 28 62 8 8 1344 
7251312246l()(lÍ25 60 64 27 7~ºJ~ 42 249 15 26 L~6_~3=-~_~~_ 

'o' Elaboració pr6pia a partir de les fonts consultades i deIs lIibres de noces del Baix Llobregat. Mireu 

nota 8. 

'¡":'Agrupació de la Conca Estricta, l' Alt Gaiu i la Plataforma Segarrenca. 

'¡":":'Agrupació de les parr()quies d' Arenys de Munt, Argentona i Malgrat de Mar. 

'¡"¡"'''!'Agrupació de les parroquies d' Ardevol, Clara, Llobera, Sant Lloreny de Morunys i Solsona. 
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LA IMMIGRACIÓ FRANCESA A CATALUNYA: EL CAS DEL BAIX LLOBREGAT (SEGLES XVII XVII) 

Taula V: Professions deIs irnrnigrants francesos al Baix L10bregat i a Catalunya 
(s. XVI-XVII) * 

¡... 
V> * . '§ ..: ,,, .g '~ 

-, -,- '" V> 

" oc " .:l '-' * '", ~ " " c: :g ...J " " 0lJ .~ e 
OFICIS >< '" o 

'" <1) ~ 
,<1) 'O c: " eo 'E 

-¡¡ 
~ :;: ~ -¡¡ ".o c: " >- e bo '" .o 

g ~ o. ti) '" " = = ~ ~ ~ c: -;;; -5 t: F: O 
O c: " " ;; " U¡::Q " 'O « a:¡ U Q.. ," 1-
'"' a:¡ ;:;; " 

,.... 

'"' 
ti) (1) 

Apotecari 1 1 2 -- - ,-
Artesa de metalls 21 2-!---- _o -- -----f-f---

Artesa de seda 10 10 
-- - .~--

Ataconador 1 1 
- --

Baster 2 2 o- -_o 
Boter 3 1 1 5 

---~~ ----
Boti&~_~r-ten9oe~:taverner 2 3 2 4 11 

-~-- .. .- ~~.-. 

Bracer 3 42 1 1 18 1 3 69 

Bricoller 1 1 
- f----

Calderer 2 2 4 
---- _ ... _- - -

Carboner 1 1 2 . 
Carnisser 1 ! 1 

--- - -. 
Carreter 1 1 -- - - - -- --

_Cirurgia-barber 2 2 1 1 1 1 1 9 - .. _-
Cisteller 1 1 2 

-- _. 

Clavater 1 1 
--- - -

Colomaire 1 1 
. '--_o - --~~-

Corder 5 1 1 7 -- '"'--- - -
Esparde~y~r 1 1 

___ o 
.> 

Ferrer 11 12 3 7 1 1 ¿ - - _. o- 0_- ---
_F()rner~!1equer 2 11 2 15 

0- - -
Fuster-escultor 2 6 3 2 6 19 

00 . ~ 

--C. __ 

Guixer-blanquer 1 1 2 
.~-- - --- .- 0- - --- -~ _o-o 

Hospitaler 1 1 
- - -

Hostaler 1 1 
- -- o. 

Majordom 1 l 
-~~~ - --

Manya 2 2 -_o --- =~ 

Mariner 9 2 18 29 

Marxant 1 2 1 1 5 . - -f---
Menescal 2 2 

"'.~ .. .- - f---- - _o --
Mercader 2 1 3 _. 

---~ 

Mercer 1 1 
--~-~ -- .> 

__ o 
- -f---

Mestre de cases 22 8 25 8 11 1 9 2 1 1 1 2 91 -- _. ----- -- ---
Moler 3 3 

- ,.._~ -_.- -
Moliner 3 6 2 1 1 13 

- -- --~ 
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~,~ ~~ t.1cj ~ o l'E'~l 

OFICIS ~ ~ ~ ~ ]"s :~ ] ~ g" .~o /i .g, ~I,' ;~ 
~ ~ ~ 8~ ~ ~ !o ~ d ~ ~ j ~ 

------------.----_+~j~-~~---+_~_+-~-,~~--_r--+__ ~~~'r__T--
Muler 

Xcgociant __ 

Nunci _. -~-
Pages-llaurador-hortoJa 

_ ~per~ 
Paraire 

Passamaner 
~-~ ___ o 

Pastor-duler 

Pedrcnyaler 

Pcllaire 

Pentinador de can cm ._. ---
~icapcdrer 

Punter 

Rajoler 

Revcnedor 
----- __ o 

Sabater 

Sastre 

Serrador 
.--- --
Soldat 

Taller 

Ieixidor(de lli i de llana) 

1 

2 
4 2 

297 82 53 

3 

2 

4 

3 

6 15 

6 15 

6 

3 

3 

7 

6 

-
9 14 8 

2 2 

~ , t ~ 

~8 -'0 20~¡ ~5~ 
~ =-1 }-l -j ;-= 
=1 .- 5 jl5 

Jt= --- -=1' ~-

- .. 1- ~~ 
2 1 3 1 34 _. -- ~ - -~ 

T_rebal~~d~~.~~~;rna __ le __ r ~ 61 26 ;5 .. '3 . -- ~ ¡ 1 ¡ u~_~ ¡ ~~ 

* Elaboració propia a partir de les fonts consultades deIs llibres de noces del Baix 
Llobregat. !v1ireu nota 8. 

** Agrupació de les parroquies de Sant Just i Pastor i Santa Maria del Pi de Barcelona. 

'I";"~ Mireu agrupacions a la Taula IV. 


