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L'analisi de I'estacionalitat en demografia 6s un dels aspectes fonamentals en l'estudi de Utat. Anuopologia, Dept. 

I'ecologia humana, ja que relaciona individu, ambient i població. En la distribució dife- BiologiaAnimal, Fac. 
Biologia, Universitat de 

rencial dels matnmonis al llarg de I'any influeixen diversos factors de tipus social, cultu- Barcelona, 
ral i religiós (Bourgeois-Pichat 1946). així com els cicles agrícoles i ramaders; en el cas 
de les comunitats pinnenques, la transhumiincia i les activitats temporals dels pagesos són 
dos factors fonamentals per explicar el patró estacional dels matrimonis (Toja 1986; 
González-Martín 1997). 

Les Valls d'Aneu, situades a la comarca del Pallars Sohira (Pinneu de Lleida), constituei- 
xen una zona molt ben delimitada geograficament. Amb una extensió de 407,49 km2 i 
1.528 habitants l'any 1996, estan formades per una val1 principal que s'estén de N a S 
seguint el curs del nu Noguera Pallaresa i que comunica lateralment amb un conjunt de 
valls secundaries (Espot, Escart i Baiasca per la dreta, i Unarre per i'esquerra). 
Actualment, les 25 p d q u i e s  que formen les Valls d' Aneu s'agmpen administrativament 
en 4 municipis: Alt Aneu, Esterri d' Aneu, Espot i La Guingueta. 

Tradicionalrnent han estat pobles amb una marcada economia agrícola i ramadera, encara 
que a principis del segle XX van veure alterada la seva forma de vida per la construcció 
de diferents embassaments que va comportar l'arribada d'immigrants i, més recentment, 
per l'increment del tunsme (Mateu 1983). En conjunt, es tracta de nuclis de població molt 
petits que han sofert un clar retrocés demografic durant el segle XX, tot i que alguns d'ells 
estan recuperant lentament la seva població (Taula 1). 

Les condicions climitiques són molt extremes, amh importants nevades que, unides a una 
escarpada geografia, provocaven fins fa poc temps l'aillament d'algunes poblacions 
durant el període hivernal. 

Per tots aquests motius, I'estudi de i'estacionalitat matrimonial a les Valls d'Aneu resulta 
de gran interes, ja que permet comprovar fins a quin punt aquests factors incideixen en el 
cornportament dels seus habitants. 
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Les dades utilitzades en el present treball s'han obtingut dels registres matrimonials de 24 
de les 25 p d q u i e s  que formen les Valls d ' ~ n e u  (no s'ha inclbs la parroquia d'Estaron). 
Es tracta de 3.281 matrimonis, la totalitat dels registres trohats entre 1853 i 1998 en aques- 
tes parrbquies (Taula 2). Actualment els llibres de registres de tota la val1 per aquest perí- 
ode es troben dipositats a la parroquia de Sant Vicenc d3Esterri d'Aneu. 

Part d'aquestes dades han estat recollides mitjancant gravació en suport magnetic d'iudio, 
mentre que la resta han estat fotografiades, sempre a la mateixa parroquia. En ambdós 
casos la informació ha estat introdu~da a la base de dades corresponent, creada amb el pro- 
grama dBase IE+, a la Unitat d'Antropologia de la Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona. Posteriorment, les dades han estat depurades i s'ha dut a terme la seva anh- 
lisi estadística mitjancant el paquet estadístic SPSS 6.01 i el programa Estacio, que per- 
met el calcul del coeficient d'estacionalitat de Henry ( H e ~ y  1976). 

Segons aquest metode, el número absolut de matrimonis de cada mes es transforma en un 
quocient. Aquests quocients expressen el repartiment proporcional del valor 1200, tenint 
en compte el número de dies que té cada mes i el número de matrimonis que s'han cele- 
brat en aquel1 mes. Així, que un mes tingui un coeficient de Hemy superior a 100 signifi- 
ca que s'han celebrat més matrimonis dels esperats, mentre que un coeficient inferior a 
100 vol dir que se n'han celebrat menys dels esperats. Aquest coeficient es calcula mit- 
jancant la fórmula: 

on Cm correspon al coeficient d'estacionaiitat de Henry per al mes m, N, és el número de 
matrimonis celebrats en el mes m, i D, és el número de dies que té aquest mes. 

Resultats i discussió 

Estacionalitat global. Tnicialment s'ha estudiat l'estacionalitat tenint en compte tots els 
matrimonis del penode estudiat. Els valors dels coeficients de Henry, peral conjunt de les 
Valls d'Aneu, s'ban representat a la Figura 1. L'anhlisi estadística, realitzada mitjancant el 
test de la xZ, mostra que hi ha diferencies significatives en la distribució dels matrimonis 
per mesos ( X ~ < I I I =  304.789; p = 0.000). S'ohserven dos mhxims anuals, el primer corres- 
ponent als mesos de maig i juny, i el segon i més important al mes de novembre, així com 
dos m'nims, el més acusat situat cap al mes de mar$ i l'altre a l'agost. 

El mínim 0 b s e ~ a t  al mes d'agost correspon al moment de mhxima activitat al camp, en 
coincidir amb la sega i, fins i tot, en alguns anys, amb la sembra de cereals (Padilla 1997), 
principal cultiu de la zona fins al comeucament del segle XX. Un cop finalitzats aquests 
treballs s'observa un increment en el número de matrimonis, que arriba al seu mk im 
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durant el mes de novembre. A partir d'aquest moment es produeix una nova disminució, 
molt probablement com a conseqüencia de moviments migratoris temporals cap al sud de 
Franca, la plana de Lleida, el camp de Tarragona i Barcelona, pnncipalment; entre aques- 
tes migracions temporals cal incloure els moviments de transhumancia dels ramats ovins, 
sobretot cap a les terres intenors de Lleida i 1'Aragó. A més, durant el mes de marg cal afe- 
gir la prohibició de relacions durant la Quaresma, fet que s'obsema en la majoria de pobla- 
cions catbliques (Toja 1987). L'elevat augment de maig i juny correspon al moment en 
que retornen a la val1 els emigrants temporals i els ramats, i encara no ha comencat el tre- 
ball fort al camp. 

Estacionalitat en el temps. Per a I'estudi de la variació temporal de I'estacionalitat s'han 
agrupat els anys estudiats en els següents períodes: 1853-1875, 1876-1900, 1901-1925, 
1926-1950 i 1951-1998. Analitzant estadísticament la distribució estaciona1 dels matnmo- 
nis segons aquests períodes ~'0bsewa que existeixen diferencies significatives entre ells 
( X ~ C M ,  = 133.000; p = 0.000). Donada l'existencia d'aquestes diferencies s'ba repetit l'ana- 
lisi comparant els períodes dos a dos (Taula 3). Els resultats mostren que el primer pedo- 
de no presenta diferencies significatives respecte al segon i tercer penódes, mentre que la 
resta de períodes presenten diferencies significatives entre ells. Aquest fet es pot interpre- 
tar com un canvi important durant la tercera decada del segle XX. Per contrastar aquests 
resultats s'ha calculat la distancia entre els períodes mitjangant l'aplicació de la distancia 
euclidiana al quadrat a partir del coeficient de Henry (García-Moro et al. 1992; Salvat et 
al. 1996). La Figura 2 representa la relació existent entre els cinc diferents períodes per 
mitja de l'algoritme UPGMA. Els resultats confirmen ¡'existencia de dues agrupacions 
molt marcades: per una banda els tres períodes més antics (1853-1925), arnb una certa 
diferenciació del tercer respecte als anteriors, i per una altra els dos restants (1926-1998). 
Aquest fet confirma l'important canvi que va tenir lloc en la població a partir de 1920. 
A la Figura 3 s'ba representat l'índex de Henry calculat per a aquests penodes. S'observa 
que la tendencia de canvi esmentada consisteix en un desplacament del mixim observat 
els mesos de maig i juny cap als mesos d'abril i maig, en una reducció molt acusada del 
mixim de novembre i en l'apatició en el darrer pedode d'un maxim al setembre. Si es 
compara aquesta evolució amb I'experimentada en el conjunt de la comarca del Pallars 
Sobira per al període 1918-1974 (Toja et al. 1986) únicament coincideixen en el canvi del 
mkim de maig-juny a abril-maig, degut a la personalitat propia de les Valls d'Aneu dins 
de la població pallaresa. 

La construcció de diverses centrals bidroelectriques impulsada per la industrialització de 
pnncipis del segle XX va propiciar tata una serie de millares en les infrastructures i la 
forma de vida dels habitants d'aquestes valls. Per una banda, l'amibada de treballadors 
procedents d'altres províncies espanyoles va suposar un fort impacte en les relacions 
socials de la zona. Per altra banda, va constituir una important millora en la xama de 
comunicacions (I'any 1923. per exemple, es va inaugurar la carretera que travessa el port 
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de la Bonaigua), fet que va canviar les bases de l'economia tradicional. 

Aquesta situació va suposar una reorientació de l'activitat agrícola i ramadera, més enca- 
minada ara cap a les necessitats del mercat. El canvi principal va ser l'increment de la 
ramaderia del vacum en dehiment de l'ovina, amb predomini de les races més idonies per 
a la producció de c m  i Ilet. L'agncultura, per tal d'adaptar-se a aquesta nova situació, va 
patir una substitució dels cultius menys productius (basicament cereals) per prats i farrat- 
ges destinats al consum del bestiar, ja que ara els ramats passen I'hivem a les valls i ha 
disminuit la importancia de la transhumhncia (Roigé 1995). 

Tots aquests fets van suposar un canvi important en les condicions socioeconbmiques de 
la zona i, per tant, en el patró estaciona1 de matrimonis. En línies generals, aquest tendeix 
a uniformitzar-se, amb una clara atenuació dels pics observats en els períodes inicials. Els 
canvis en l'activitat economica, amb la desaparició de la transhumhncia i la transformació 
de I'agncultura, fan que la data triada a l'hora de celebrar el matrimoni es distribueixi més 
uniformement al llarg de l'any. Aquest fet s'observa clarament amb la desaparició del pic 
que apareixia el mes de novembre i amb l'atenuació del mínim del mes de mar$ (també 
explicable per qüestions religioses). Finalment, la importancia del turisme en els últims 
temps també queda reflectida en el baix nombre de matnmonis celebrats durant I'epoca 
estival i l'augment detectat per al mes de setembre. 

En conclusió, les Valls d ' ~ n e u  presenten un patró típicament pinnenc, comparable en part 
al d'altres poblacions d'alta muntanya. Així, presenta una distribució semblant a les tro- 
bades a Andorra (1606-1960) (González-Martín 1997), a la val1 de Salazar, a Navarra, 
(1601-1982) (Toja 1987), a Llívia (1871-1984) (Pallarés 1990), a la Cerdanya francesa 
(1836-1990) i a la Cerdanya catalana (1918-1983) (Salvat et al. 1996). 

La realització d'aquest treball ha estat possible gracies al financament rebut de I'Institut 
d'Estudis Uerdencs. S'agraeix la col~lahoració i facilitats ofertes per mossen Jordi Miquel, 
capellh de l'església de Sant Vicenc d'Estem d2Aneu, i per mossen Benigne Marques, res- 
ponsable de 1'Arxiu Diocesa de la Seu d'urgell, així com per I'Ecomuseu de les Valls 
d ' ~ n e u .  .~ . ... . .~. 

Casament a pages. 
Dibuix de Josep Ribot. 

Original al Museu 
Etnogrhfic de Ripoll. 
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Taules i figures 
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Taula 2. 
Número de mavimonis 
registrats a cada una de 

les panbquies estudiades. 

1900 

1.146 

310 

La Guingueta 

TOTAL 

Espot 

Esterri d'Aneu 
La Guingueta d'Aneu 

' .'"* " *"&. 

Arreu 
Bosén 

Isavarre 
Isil 
Son 

I Jou 1 132 
Llavorre 
. . 

59 

1930 

978 

313 

1.911 

5.234 

> "- 
104 
68 
93 
260 
246 

Sospe 
Valencia d'Aneu 

ppp 

Espot 
Estaís 

Esterri d'Aneu 
Berrós Jussi 
Berrós Sobiri 

Burgo 
Cerbi 
Dorve 

Escalarre 
Escaló 
Escaa 

Estaron 
Cavas 

La Guingueta d'Aneu 

ANNALS 2000-01 

176 
144 
312 
36 
585 
49 
32 
37 
142 
60 
145 
158 
108 

81 
19 

1960 

79 1 

380 

1.126 

3.289 

1981 

319 

212 

1.021 

2.860 

1996 

375 

272 

809 

2.700 

252 

1.342 

270 

1.528 



1951 - 1998 

ANNALS 2000-01 

50 

Fiyra 1. 
Disvibució mensual del 

0 coeficient d'estacionalitat 

agrupats dos en dos. 
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x' = 56.17883 
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Tauia 3. 
Anhlisi estadística de les 
diferencies entre periodes 



Figura 2. 
Representaciú grhfica, 1 1026- 1950 1 

Figura 3. 
Disuibuciú mensual del 
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