
Proletarització i decadencia. Una aproximació 
a l'evolució dels gremis pagesos de Barcelona 

(1723-1823) 



La historia dels gremis pagesos del Pla de Barcelona i dins ciutat resta encara 
per fer, rnalgrat que hom disposa de l'obra d'en Pere Molas Ribalta (1970) per conei- 
xer el context del:$ gremis barcelonins en general i la seva evolució durant el segle xvm. 

Sense preteindre fer una historia exhaustiva dels gremis pagesos, intentaré, pero, 
una breu aproxinnació a la seva evolució durant els set-cents per dedicar una especial 
atenció a aquells trets que socioecondmicament em semblen més rellevants. 

1 Els diferents gremis pagesos de Barcelona 

Al 1724 Ekircelona comptava amb cinc gremis pagesos segons la relació cadas- 
tral? Aquests eren els mestres hortolans de les hortes de Sant Pau i Porta de Sant An- 
toni, els mestres hortolans del Portal Nou (o Porta Nova), els fadrins hortolans de la 
Porta Nova, els pagesos del Pla i els pagesos de Sants. Durant uns anys (1727-1 756) 
figuren també corn a grup diferenciat els pagesos de dins, de la mateixa manera que 
durant el períodt: 1770-1808 hem de comptar també amb el gremi de fadrins horto- 
lans del Portal de: Sant Antoni. Tambd cal considerar els pagesos que figuren en l'a- 
partat dels "vagos" o no agremiak3 

Ara bé, entre tots aquests grups cal establir diferencies. Per una banda, els gre- 
mis d'hortolans que són els únics que poden ésser considerats com a tals. Per l'altra, 
les diferents assoiiiacions pageses (del Pla, de Sants, de dins ciutat) que responen més 
a un imperatiu Bcal que no pas a una tradició gremial. 

Durant el i;egle XVüi l'organització gremial, en el cas concret dels hortolans, 
complia tres fmalitats basiques : 1) Cohesionar entorn d'uns mateixos interessos co- 
muns a tots els agremiats; aquests interessos moltes vegades són mistificats sota apa- 
rences religioses (culte al Sant Patró, processons amb motiu de la celebració del seu 
dia, mantenirnent d'una quota per sufragar les despeses de la cofraria, etc.) que ama- 
guen la realitat lligada a funcions molt menys piadoses (distribució de la quantitat 
amb que cada un dels agremiats ha de contribuir al cadastre, presentació de greuges 
col.lectius per a sbtenir determinades concessions o l'anul-lacó de disposicions con- 
cretes que els afectaven.4 2) Fer de la seva activitat agraria un "ofici" on es poden dife- 
renciar distintes categories: mestres, fadrins i aprenents. El passar d'una categoria a 
l'altra no esta, en aquest cas, tant en funció del nivell de coneixements (necessitat de 
realitzar certes obres, o de demostrar una certa tecnica, com succeia en altres gre- 
mis) com en l'adquisició d'un cert prestigi social dins del gremi que ve donat, fona- 
mentalment, per la possessió de terres. 3) Directament lligat amb el punt anterior, 
hom troba la tendencia a monopolitzar el seu objecte de treball, és a dir la terra, per 
tal d'evitar que elements estranys al gremi poguessin oferir un mateix producte aca- 
bat (en el cas de lles hortes, hortalisses i verdures, principaiment). 

Especiaimetit en aquest darrer punt les diferencies amb els pagesos són clares. 
Malgrat que no sempre es pot accedir a la propietat útil de la terra mitjanpnt l'em- 
fiteusi i que moltes vegades s'ha de recórrer a diferents tipus de contractes de conreu, 
he obsewat una tendencia molt mes acusada per part dels hartolans en intentar mo- 



nopolitzar -com a propietaris- les terres de regadiu, amb l'exclusió de propietaris 
pagesos per a aquesta qualitat de terres, que no pas per part dels pagesos en monopo- 
litzar les terres de seca, sense que es doni tarnpoc en aquest segon cas un fenomen 
d'exclusió tan acusat com l'anterior. 

Quadre 1 

R EGADZU 

A) % de les B) yo de les 
Extensió Extensió terres dels Extensi6 terres dels 

total de terres hortolans de terres pagesos B/A 
terres posseides respecte posseides respecte 

P er al total P er al total 
hortolans pagesos 

1723 156 3/16 54 12/16 35,05 164116  10,40 0,30 
1823-41 101 9/16 19 6/16 19,OB 1 14/16 1,85 0,lO 

SECA 

A) % de les B) % de les 
Extensió Extensió terres dels Extensió terres dels 

total de terres pagesos de terres hortolans B/A 
terres posseides respecte posseides respecte 

Per al total Per al total 
pagesos hortolans 

1723 26618116 4544116 17,07 81 6/16 3,06 0,18 
182341 2603 9/16 379 14,56 78 5/16 3,Ol 0,21 

Font: IM H .  Serie Cadastre, Repartiments de terres de 1723 i 1841. Extensió en mujades. 

independentment de la p6rdua de terres, tan a nivells absoluts com relatius, que 
respon a fenomens diversos (construcció urbana, proletarització del camperolat, aug- 
ment de la vinya a expenses del seca, etc.), cal destacar dos fets que poden dura con- 
fusions: 1) El quadre només recull les terres que eren propies de pagesos o hortolans 
-ja fossin propietaris directes o emfiteutes-, la resta de terres pertanyien a propieta- 
ris que les conreaven mitjanqant contractes d'arrendament, parceria, etc. o mitjanqant 
el treball assalariat. En tots els casos (exceptuant una petita porció de terres que eren 
conreades per propietaris menestrals, generalrnent antics pagesos que s'havien iniciat 
en un nou ofici), qui treballava la terra eren pagesos o hortolans, pero en el cas d'a- 
quests últims s'obsewa una tendencia més acusada a obtenir la propietat Útil i a no 
dependre tant dels diferents contractes de conreu. En el cas de les terres de regadiu, 
quan l'existencia d'aquest era inevitable (la qual cosa succeeix en les 213 parts de les 



terres) es mantd la tendencia i els contractes es fwaven, generalrnent, entre el propie- 
tari i un hortola. Aixo no succeix de forma tan generalitzada a les terres de seci, on 
el parcer, arrendatari o masover podia ser un pages o un hortold. 2) Els hortolans que 
figuren com a propietaris de terres de regadiu eren membres deis gremis de Barcelona, 
malgrat que, en comptades ocasions, he trobat hortolans que residien a termes dels 
voltants (Sant Martí de Provesals, Sant Andreu, etc.), pero, així i tot, seguien pagant 
el cadastre a travdis del gremi barceloní. En el cas dels pagesos, aquest monopoli de les 
terres per part deis membres del gremi no es dóna, ja que el 1723,144 6/16 H de ter- 
res de s ed  (el 31 '78% del total de terres dels pagesos) eren de pagesos de Sarna, i en- 
cara 4 H (el 0'882) eren de pagesos d'altres indrets (Esplugues, Prat, etc.); de fet, 
doncs, les terres clels pagesos del Pla, de Sants i de dins ciutat representen, nomds, el 
67'34% de les terres els propietaris de les quals són pagesos, o, el que Bs el mateix, el 
11'50% del total de les terres de seca, enfront del 36'47% del total de terres de rega- 
diu que posseixen els hortolans. 

El caire fiscal de les "associa~ions"~ pageses -creades, arnb tota seguretat, per 
tal de poder recaptar l'impost cadastral- fa que aquestes hagin deixat poca documen- 
tació fora de l'estrictament cadastral. En canvi, pels mestres hortolans, hom troba re- 
ferencies que penneten refer breument la historia del gremi, especialment pel que fa 
al gremi de mestres hortolans de les hortes de Sant Pau i Portal de Sant Antoni. 

1.1 Gremi de mestres hortolans de  les hortes de  Sant Pau i Porta de Sant Antoni6 

A comencainents del s. xix el gremi encara es regia per les antigues ordenances 
de 1599 (Molas, 1970:267) i estaba sota l'advocació dels Sants Abdo i Sendn. 

Durant el wgle xvn el gremi participa al Consell de Cent i desenvolupi una for- 
ta activitat que cristal.litz4 molt aviat en la petició (26 de febrer de 1617) d'aportar a 
la processó del Dijous Sant '10 Sant Misteri de 1'Hort" que estava a chrec d'alguns 
hortolans de la Cofradia de la Purissirna Sang de Jesucrist de Nostra Senyora del Pí, 
formada per hortolans del gremi. 

L'activitat :religiosa del gremi queda perfectament reglamentada el febrer de 
1659 quan es prerien els següents acords (extracte): 

"1. El Sant Misteri de 1'Hort havia d'ésser administrat per 50 homes, als quals 
poden agregar-se la resta de mestres hortolans que hi havia a la ciutat (el seu 
nombre era llavors de 100). 
2. Cada any, el segon diumenge de Quaresma, es tindd ajuntament general, al 
que seran c:onvocats tots els agregats, al local de la Cofradia de la Puríssima 
Sang de Jesiicrist, de la que assistiran uns representants o el notari. 
3. Cada any s'escollira un majoral encarregat de l'adrninistracib del Sant Miste- 
ri. S'escoUa tambc? un majoral segon i un majoral tercer. Es fa mencib de que 
ningú poddi tornar a 6sser majoral si ho ha estat durant algun dels tres anys an- 
terior~. S'escoiliran tamb6 clavari i credenser. Després s'escolliran els dotze en- 
canegats de portar el Sant Misteri a la processó del Dijous Sant. Per Últirn s'es- 



colliran els dos acaptadors que aniran davant de la processó. Ningú podri Csser 
escoiiit per acaptador si ho  ha estat l'any anterior. 

Els majorals s'escullen extraient un rodoli de cada una de les tres bosses prepa- 
rades a l'efecte (la bossa per majoral en cap conté el nom de 15 agregats). El 
metode d'insaculació fou prohibit per les autoritats borbbniques al segle XVIII. 

4. El clavari i el credenser s'escullen de la seguent manera: els majorals vells 
proposen tres agregats per clavan o credeser i l'ajuntament vota. El que obté 
més vots és anomenat per al carrec. Són escollits per un any i per ésserho de 
nou han d'haver vacat dos anys. 

5. S'escull un Consell format per: el majoral en cap, els altres dos majorals, el 
clavari, el credenser i vuit membres m6s. El Consell es converteix en l'executiu 
de l'ajun tament. 

6. Tots els confrares pagaran cada any els 4 s. 4 corresponents a la Confraria de 
la Purissima Sang de Jesucrist al clavari del Sant Misteri. 

7. Si el dia de les eleccions un confrare deu més de 8 s. no podril ésser escoiiit 
per cap carrec. 

8. El Consell no podra efectuar cap despesa pel dit Sant Ministeri sense propo- 
sar-ho a 1'Ajuntament. 

9. Tots els que no tenen carrecs han de dur una atxa de cera blanca cremant el 
dia de la processó, col-locantse davant del Sant Misteri. Ningú no ho podrh fer 
per ells a n o  ser per raons de just impediment. Les atxes dels majorals i dels al- 
tres cilrrecs són d'altres dimensions i característiques. 

10. A proposta dels majorals el Consell General o Ajuntament podril admitir 
nous agregats (sempre mestres hortolans) o expulsariie a d'altres si observessin 
mala conducta. En concepte d'ingrés es pagaran 10 rals per l'augment del Sant 
Ministen i dos salaris al notan de la Cofrana. 

11. Cap agregat podrá negarse a executar un cilrrec sinó 6s per causa legítima. 
La pena sera de quatre lliures de cera en cas de que persisteixi la negació ."7 
Els membres de la Cofraria que participaven en el Sant Misteri no varia exces- 

sivament durant els anys de que disposo de dades: 1660, 77 membres; 1682, 49 
membres (només es refereix als que podien Csser insaculats); 1742,63 membres. D'a- 
quest darrer any és el primer inventari que he trobat. Hi figuren: 4 corones per a les 
irnatges; 2 ales de I'angel; la creu de l'angel; un calze; 6 poms; 2 palmatories; 10 pave- 
leres; crosses amb forquilla. Tots els objectes eren de plata. 

El gremi sobrevisqué, malgrat la seva acusada decadencia a partir de fmals del 
s. x v n 1 , 8  als successius decrets del s. xD< i pervisqué sota la forma de "Monte-Pio 
d'hortolans de Barcelona i sons voltants vaig l'advocació dels Sants Abdon i Senen i 
Nostra Senyova de la Mercé" fins ben entrat el s. XD<. Els tres inventaris de la primera 
decada del segle (1900, 1904 i 1910), realitzats per Vicent Oromí demostren que el 
grerni ha intentat adaptar-se a les noves condicions dels temps; així els seus béns eren: 

-Diversos papers del gremi (carpetes amb documents, llibres amb oficis, etc.). 

-Diversos objectes de culte religiós (sants, banderes, un Crist, un calze de plata, 
etc.) guardats a un altar i a la sagristia de lksglésia de Nostra Senyora del Pi. 



-Cinc obligacions del Ferrocarril d'Orense a Vigo per valor de 1.665'62 pts. 
(Banc de Barcelona). 

Nou arnortitzables que costaren 4.474'45 pts. (Banc de Barcelona). 

Tres amortitzables que costaren 1.522'60 pts. (Banc dYEspanya). 

-Una casa al carrer Sant Pau n.' 87 que dóna 105 pts. mensuals de ll0~uer.9 

1.2 Gremi de mestres hortolans de  la Porta ~ o v a "  

Aquest grenii durant el s. xvm es regia per unes ordenances del 22 de mar9 del 
1632, malgrat que, segons assenyala P. Molas, a comenpments del s. XIX les havia 
perdut "y, por consiguiente, se gobernaban de modo consuetudinario" (Molas: 1970, 
267). Estaven tarnbé sota la invocació dels Sants Abdd i Senén. 

Només disposo d'una curta referencia de 1771 ," pero que crec que, en compa- 
ració amb els actes religiosos del gremi de Sant Antoni, reflecteix molt bé l'estat de 
decadencia i pobresa que travessava el gremi d'hortolans de la Porta Nova a finals del 
s. xvm. La carta esmentada a la nota 11 assenyaia que el gremi feia celebrar tots els 
anys als seus Sants Patrons 

"un oficio con sermón; y en el día de S. Isidro tributan a este santo igual obse- 
quioso culto. Así tambikn las hortelanas suelen hacer celebrar semejante fiesta 
por el día 5 de febrero en obsequio de Sta. Agata. Estos cultos se celebran no 
de los fondos del común, ni de dditos fijos, y destinados a este fin, sino de li- 
mosnas del todo voluntarias, que contribuian los individuos del mismo Gremio. 
Según informes es de 7 11.3  s. la cantidad que da a la Comunidad de Presbíte- 
ros por el Oficio, Completas, y Misas en cada una de ellas, y lo que prudencial- 
mente se considera poder importar lo demás, que se gastan serkn obras 6 1 1 .s.: 
pudiéndose solo calcular lo impedido en todo para cada fiesta 13 11. 3 s." 

Com es veura a continuació, la decadencia d'aquest gremi fou molt més acusada 
que la del gremi Sle mestres hortolans de Sant Antoni. En aquest cas, no queda ni tan 
sols en recurs de riesguardarse darrera una cofraria, que a finals del s. miii i comenca- 
ment del s. XIX funcionaven, moltes d'elles, com a veritables caixes de resistencia 
-cotitzacions del!; agrerniats, pagament d'un salan en cas de malaltia o irnpossibili- 
tat- enfront del prods  de proletarització a que es veia sotmesa la menestralia. No 
pogué arribar a sobreviure ni com a gremi, ni com a cofraria. Potser els motius cai- 
dria buscar-los en l'especulació entorn de les terres que envoltaven, el Rec Comtal, 
terres certament codiciades a partir de rnitjan segle XIx, per l'arrencada de la indústria 
textil. 

2 Evolució dels diferents gremis pagesos de Barcelona (1724-1 808) 

2.1 El nombre a' tndividus 

Al llarg del segle xvm hom pot observar un descens constant i continuat del 
nombre d'individiios agremiats. Aquest descens només presenta una tímida recupera- 



ció en moments molt conjunturals (1764-68; 180448) que, fms i tot, poden reflectir 
una certa estabilitat (1784-1796). Moments, pero que a la llarga no són suficient per 
invertir la clara tendencia al descens del nombre d 'individus agremiats. Tendencia 
que, per altra banda, no fa més que reflectir el pro& de decadencia dels gremis que 
es generalitza a partir de la segona meitat del s. xvm. 

Quadre II 

Evolució del nombre d 'invididus agremiats (1 724-1 808) 

Nombre d 'individus Zndex 
Anys agremiats (1 724=100) Observacions 

No hi són els pagesos de dins 
9 > 

,> 

,, 
7 ,  

> > 

>>  

> > 

,> 

7 > 

>>  

> > 

> > 

3 1  

>> 

>, 

> > 

> > 

>>  

> > 

>>  

,> 

Font: IY H. Serie Cadastre-Personal, 17 16-1 817 

El quadre anterior permet precisar una drie de punts: 1) Malgrat que I'extensió 
de terres conreades al Pla de Barcelona no varia substancialment entre 1723 i 1841 ,12 
el nombre de pagesos i hortolans agremiats disminueix considerablement entre 1724 
i 1808. Aquest descens, en el cas del Pla de Barcelona, no pot atribuir-se a una millo- 
ra de l'utiiiatge o de les tecniques de conreu, ja que moltes de les innovacions que du- 
rant el s. xvm s'aniran introduint a l'agricultura arreu de Catalunya, eren conegudes i 
utilitzades al Pla des del s. XVII (Veure E. Serra: 1978). 2) La davallada important en 
el nombre de pagesos i hortolans agremiats es produeix durant el vicenni 1730-1750, 



puix a partir de 1748-1752 hom assisteix a una certa estabilització que ve reflectida 
pels índexs13. 

Ara bé, si en principi, tal com assenyalava fa un moment, hom no pot addui'r 
raons de pes que justifiqui. un descens en el nombre total de pagesos car l'extensió 
total de terres peir conrear es manté pricticament constant al llarg del segle mm, i, 
en un altre ordre de coses, l'estudi de l'evolució de la propietat agrdria al Pla de Bar- 
celona durant aqiiest període mostra una davallada absoluta i relativa de la propietat 
pagesa (A. Segura: 1980, 1, 168-299), aquest descens només pot ésser explicat per 
la progressiva intiroducció del treball assalariat a les feines del camp en detriment 
del nombre de pagesos "lliures" que tenen terres i treballen per compte propi. Efec- 
tivament els nous jornalers, independentrnent de la seva procedencia (membres 
de les famílies pageses del Pla o irnmigrats) no complien cap dels requisits dels 
agremiats, puix no s6n possessors de les terres, ni dels útiis emprats per treballar- 
les, ni controlen la producció, ni la seva professió és un monopili dins del qual entren 
només aquells que han superat un aprenentatge, ja que per ésser jornaler no es precis- 
sen rnés que dos bracos i la necessitat de treballar a canvi d'un salan. 

Aquesta evolució, pero, no es dóna de forma homogenia. De fet el descens afec- 
ta més a uns gremis que d'altres. 

El quadre permet establir diferencies f o r ~ a  clares. Sense sostreure's a la ten- 
dencia general al descens, els hortolans de Sant Antoni i els pagesos de Sants fmalit- 
zen el període amb uns índexs superiors a l'índex fixat en el quadre n (tret de l'any 
1808 pel que fa a Sants). Els hortolans de Sant Antoni ni tan sols acusen el mínim de 
1760 i es mantenen, prdcticament, per damunt J un índex de 70 fins al 1780 (amb la 
salvetat de 1748). A l'altre extrem, el gremi d'hortolans del Portal Nou mostra una 
forta davallada des de 1736 que es fara molt rnés acusada a partir de l'últim ter$ del 
segle. El cas dels pagesos del Pla 6s el d'una davallada continuada des de 1728 amb tí- 
rnids intents de recuperació i/o estabilitat (1764, 1772 a 1880) que no aconseguiran 
aturar el descens progressiu. 

En termes generals resulta colpidor que tant l'índex general, com els indexs 
dels diferents grennis (excepció feta dels hortolans de Sant Antoni) presenten el mí- 
nirn absolut per l'any 1760 i no pas per finals de segle. A partir d'aquesta data s'ob- 
serva una lenta recuperació que junt amb períodes més o menys liargs d'estabilitat, 
segons els casos, dóna pas a un nou descens, malgrat que aquest no arriba en cap cas a 
assolir el minim de 1760. 

Tret de motius burocratico-administratius en la confecció del cadastre d'aquest 
any difícilment copsables per I'investigador, aquesta data correspon al fmal d'una 
epoca "molt prolongada de salaris baixos (en gros 1730-1760)" (Vilar: 1875, iu, 
630). De forma qiie "el 1761, ben abans de qualsevol modificació dels salaris de les 
categories superiors, es produeix un millorament en la remuneració del treball urba 
no qualificat" (Vilar: 1975, iII, 621). Encara. que molt parcialrnent aquestes constata- 
cions de P. Vilar poden ajudar a explicar el mínim de 1760. Els salaris urbans haurien 
incidit sobre l'actil~tat agraria del Pla i haurien pogut servir d'estímul momentani per- 
que una part de lei pagesia es dediqués conjunturalrnent a altres feines rnés lucratives 



Quadre 111 

Detall per gremis del nombre d 'individus agremiats (1 724-1 808)'~ 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'individus Index d'individus Index d'individus Index d'individus Index 
agremiats (1724 agremiats 1724 agremiats (1724 agremiats (1724 

Anys Sant Antoni* =100) Portal Nou** =lo()) Sants =100) Pla =100) 

* Figuren també, quan surten, els membres del gremi de fadrins. 
** Figuren un nombre considerablement alt d'agremiats amb dos oficis que cotitzen a un altre 

gremi o bé que han canviat de residencia. Per tal de no distorsionar la &ríe dels índexs, 
aquests els he elaborat sense tenir en compte aquests individus.15 

Font: IM H. Serie Cadastre-Personal, 17 16-1 81 7. 



que no requerien especialització. La crisi dimentiiria de 1763-1 764 hauria matisat 
aquest moviment iniciant-se una lenta recuperació, de curta durada, en el nombre de 
pagesos i hortolans agrerniats. 

2.2 Mestres i jornalers 

La tendencia a la disrnifiució del nombre d'individus agremiats respon, entre 
d'altres causes que aquí no seran tractades, a una progressiva introducció del treball 
assalariat a les feines del camp . La mateixa documentació cadastrd utilitzada fins ara 

J 

Quadre IV 

Evolució i distribució dels pagesos que treballen per compte propi i dels jornalers 
agremiats (1  724-1 808)* 

Pageso s 17 ue 
treballetí! per 

Anys cornptepropi O/o Jornalers Altres Jornalers % Total 

Font: 1h.I H .  Serie CadastrePersonal, 1716-1 818 

* A l'anex fig~ua el quadre de detall per gremis. 
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permet avalar aquesta hipotesi. En efecte, les relacions del cadastre-personal perme- 
ten distingir tres categories diferents d'agremiats: 

1 )  Pagesos que treballen per compte propi, es tracta c' 'aquells que figuren al ca- 
dastre com a mestres arnb terres, mestres amb casa i terres, masovers, hortolans amb 
horts, etc. No es correspon amb el terme de mestres del cadastre, ja que molts d'a- 
quests treballaven a jornal. Generalrnent cotitzaven 60 rals a l'any. 2) Jornalers, es 
tracta de mestres sense terres que treballaven a jornal, jornalers <S a dir, que aparei- 
xen amb aquesta denominació al cadastre-, fadrins, hortolans sense casa ni hort, etc. 
La seva cotització varia entre 60 rals (els que gremialment són considerats com a mes- 
tres), 45, 37 112, 35, 30 i 25 rals a l'any. 3) Altres, es tracta dels pobres de solernni- 
tat, dels individus exempts pel nombre de fds, dels absents, dels pagesos que cotitzen 
a dos gremis (generalment són altres professions que requereixen poca especialitza- 
ció -picapedrers, molers, traginers, etc.) i que per tant només es dediquen a l'agri- 
cultura a temps parcial. 

El quadre Iv permet veure l'evolució seguida pels pagesos que treballen per 
compte propi i els jornalers durant el segle xvnI. 

Les dades sóri prou explícites. A la disminució absoluta dels individus agremiats 
cal afegir ima disminució en el percentatge d'agremiats qut* subsisteixen com a page- 
sos o hortolans independents que disposen de llurs terres i treballen per compte pro- 
pi. A mida que avanca el segle el nombre d'aquests disminueix qumtitativament i 
qualitativament. Aixi, el percentatge de pagesos que treballen per compte propi es 
manté pels voltants dels 40% fins el 1740, a partir d'aquesta data el percentatge inicia 
un descens continuat que fari que aquests només representin poc menys del 16% del 
total d'individus agremiats el 1808. Contririament, el tant per cent de pagesos i hor- 
tolans que treballen a jornal passara del 58% de 1724 al quasi 84% de 1808. La ten- 
dencia cap a la proletarització d e l ~  pagesos i hortolans agremiats és doncs manifesta. 
Aquesta tendencia es veu confirmada si hom compara les mitjanes d'edat del grup de 
pagesos que treballen per compte propi i el gmp dels jornalers en els casos que 6s pos- 
sible reconstruir series continuades.16 

Axí, les dades del quadre V i les tendencies representades al grafic 1 confirmen 
un envelliment progressiu del grup de mestres que treballen per compte propi. 
Es tracta d'un grup la reproducció social del qual es produeix cada cop amb més 
dificultat. Aixo, obviament, no implica que la desaparició del grup hagi d'estar 
determinada per l'edat dels seus membres, pero si tradueix la incapacitat del grup per 
trobar nous mestres que substitueixin als que desapareixen. Dóna compte, en defini- 
tiva, de les dificultats en assolir la categoria de mestres en un moment en que el 
treball assalariat és cada vegada més present a les feines del camp i en un període 
durant el qual la pagesia del Pla va perdre bona part de les seves terres coma conse- 
qüencia d'un endeutament progre~siu.'~ De la mateixa manera la tendencia de la 
mitjana d'edat dels jornalers manifesta tot el contrari i no presenta, per tant, signes 
visibles d'esgotament. 

Resta dempeus, pero, una qüestió important que cal aclarir. La població de 
Barcelona i dels pobles dels voltants entre 1718 i 1787 practicament es quadriplici, 



Quadre V 

Edat rniitjana dels hortolans que treballen per cornpte propi i dels 
jornalers (1  724-1 800)" 

Edat mitjana dels rnestres que Edat mitjana dels jornalers 
Anys treballen per compre propi (fadrins hortolans del Portal 

(hortolans d e  Sant Antoni) Nou) 

46,4 1 37,90 
(calculat sobre 48 d'un total de 52) 

43,79 32,18 
43,78 38,36 

a (c. sobre 19 d'un total de 20) 
45,95 3894 

(c. sobre 18 d'un t .  de 20) 
47,5 6 42,95 
49,38 48 ,O5 

(c. sobre 17 d'un t .  de 20) 
5452 49,4 1 

(c. sobre 19 d'un t. de 20) 
58,33 5 2 ,O9 
61,35 56,62 
66,30 53,88 
69,30 4635 
69,75 47,42 
64,90 (no hi han dades) 
5 7,90 40,28 

(c. sobre 7 d'un t .  d ' l l )  
58,50 44,87 

(c. sobre 8 d'un t .  de 16) 
53,22 44,18 
56,44 43,OO 
5 9,44 47,OO 
65,55 39,OO 
59,77 48 ,- 

(c. sobre 3 d'un t .  de 4)* 

* Aquest any idóna un nombre molt baix de fadrins perque a més d'aquests4 figuren 3 pobres 
de solemnitat (edat mitjana 60,33 anys), 5 que alternen l'agricultura amb un altre ofici 

(cm.  40,40 anys) i 4 exempts (e.m. 54,75 anys). 

Font: IAIH. Serie Cadastre-Personal, 17 16-1 817 

passant de 35.719 a 119.927 habitants (Vilar: 1975,111, 142). La major part d'aquest 
incrernent ve produit per l'emigració d'habitants,fonamentalment pagesos que no són 
hereus, o pagesos pobres sense terres, de les comarques muntanyenques i de l'interior 
del Principat quí: es desplacen cap a les zones prosperes del litoral a la recerca d'unes 



Edat 

pagesos que trebalien 
per compte propi 

rnillors condicions de vida. Cal, doncs, preguntarse si el procés de proletarització 
esmentat afecta sols a les famílies pageses i hortolanes queja estaven establertes a les 
terres del Pla des de comencaments del segle o, si, pel contrari, aquestes es veuen 
rapidament abocades a la proletarització i són substitui'des pels nous vinguts, els 
quals, a la vegada, seran tamb6 progressivament proletaritzats. En aquest segon cas 
(substitució de les antigues famílies pageses del Pla pels nou vinguts) el prods de 
proletarització, qualitativament, seria molt més lent, ja que afectaria al líarg del segle 
a un rnajor nombre de pages~s. '~  

Davant de la impossibiiitat de procedir al buidatge dels diferents registres parro- 
quials per iniciar una lenta i exhaustiva reconstrucció de families amb expressió del 
líoc d'origen, he optat per la utilització d'un metode rnés senzill que permet aproxi- 
mar-se a la resposta d'aquesta qüestió. Per aixo, a partir de les relacions del cadastre 
personal he comptabiiitzat els cognoms pagesos i hortolans que corresponden a 
quatre taUs diferents, separats cada un d'ells per una generació aproximadament.20 
Els resultats abreujats queden recollits al quadre VI. 



l Quadre VI 

l Estudi dio la fieq2encia d 'aparició dels cognoms pagesos i hortolans 
(1 723-1 808)  

a) Total cognoms pagesos que apareixen: 197 

- nombre de cognoms que nombs 123 (82 corresponen a 1723, 8 a 
apareixeri a una relació: 1753, 17 a 1783 i 16 a 1808) 

el 62,44% dels cognoms 

- nombre de cognoms que apareixen 29 (22 surten per primera vegada 
a dues relacions: el 1723,l  al 1753 i 6el1783) 

el 1 4,ir2% dels cognoms 

- nombre tie cognoms que apareixen 26 (2 1 surten per primera vegada 
a tres reliacions: el 1723 i 5 el 1753) 

el 1 3 ,:!OO/O dels cognoms 

- nombre tie cognoms que apareixen 19 (a m6s hi ha 5 cognoms que 
sempre: tamb6 surten sempre, encara 

el 9,64% dels cognoms que a vegades ho fan oom a 
hortolans) 

b) Total cognoms hortolans que apareixen : 3 12 

80 

Apareixen 
per lavega-  
d a e l 1 7 2 3 i  

sobre el 
total 

Apareixen 
p e r l a l a v e -  
gadae117.53 
i O h  sobre el 

total 

Total 

Apareixen 
p e r l a  vega- 
dae11783  
i % sobre el 

total 

144 

6 1 

- 70 

Apareixen 
p e r l a  vega- 
d a e l 1 8 0 8  
i % sobre el 

total 

Cognoms que 
figuren el 1723 

Cognorns que 
figuren el 175 3 

Cognoms que 
figuren el 1783 

Cognoms que 
figuren el 1808 

144 

/ 

47 

/ 

4>2/ 6 
8 ,SOh 

2 3 / 33% 



- nombre de cognoms que només 
apareixen a una relació 

el 63,14% dels cognoms 

- nombre de cognoms que apareixen 
a dues relacions: 

el 2 1,47Ok dels cognoms 

- nombre de cognoms que apareixen 
a tres relacions: 

el 1 1,22Ok dels cognoms 

- nombre de cognoms que apareixen 
sempre: 

el 4,17OIO dels cognoms 

197 (77 corresponen a 1723,30 a 
1553, 44 a 1783 i 46 a 1808) 

67 (4 1 surten per primera vegada 
el 1723, 7 el 1753 i 19 el 
1 78 3) 

35 (30 surten per primera vegada 
el 1723,s el 1753) 

13 (a m6s hi ha 11 cognoms que 
també surten sempre, encara 
que a vegades ho fan com a 
pagesos) 

Aquest resultats assenyalen: 

1) Que la m6s gran part dels cognorns (el 62,44% en el cas dels hortolans) no- 
més apareixen una sola vegada al liarg del segle. Es igualmeni alt el nombre de cog- 
noms presents nom6s en dues relacions. En canvi, els cognoms que surten en tres 
relacions o sempre, quasi arriba al 23% del total dels cognoms pagesos i és queda en 
un modest 15,39% del total de cognoms hortolans. Ara bé, aquestes dades no pres- 
suposen una gran mobilitat, ja que un nombre alt dels cognoms que només figuren 
un o dos cops a les relacions ho fan entre el 1723 i el 1753 (el 74,34% i el 58,71% 
del total de cognoms dels pagesos i dels hortolans, respectivarnent, d'entre els que he 
assenyalat), la qual cosa confirma que la bmsca devaliada en el nombre de pagesos i 

Apareixen 
p e r l a  vega- 
da el 1723 
i % sobre el 

total 

Cognoms que 16 1 
figuren el 1723 161 

Cognoms que 68 
figuren el 175 3 110 
- 
Cognoms que 38 
figuren el 178 3 110 

Cognoms que 34 
figuren el 1808 

Apareixen 
p e r l a  vega- 
da el 1783 
i 0L sobre el 

total 

Apareixen 
p e r l a  vega- 
da el 1753 
i '/O sobre el 

total 

Apareixen 
p e r l a v e g a -  
da el 1808  
i sobre el 

total 

Total 



hortolans agremia1.s es produi durant la primera meitat del segle puix molts cognoms 
deixen d'apar2ixer durant la segona meitat del set-cents. 

2) L'analisi tlels cognoms que figuren a cada una de les relacions i la data d'apa- 
nció per primera vegada d'aquests cognoms mostra que la primera part del segle és 
molt estable, car erl 1753 els nous cognoms incorporats nom6s representen el 23 i el 
38% dels cognoms pagesos i hortolans, respectivament, mentre que segueix essent 
aclaparador el percentatge de cognoms que ja havien aparegut el 1723 (77 i 62% per 
cada un dels casos). A mesura que avanp la segona meitat de la centúria la mobilitat 
es fa rnés evident, sobretot en el cas dels hortolans ja que m6s del 60°/0 dels cognoms 
d'aquests al 1808 han estat incorporats entre aquesta darrera relació i la de 1783. 
Aquesta relació, en el cas dels pagesos, es manté molt més estable, puix els cognoms 
nou vinguts entre 1783 i 1808 nom6s representen el 37% del total, mentre que els 
que ja existien el 1723 són encara el 55% i els incorporats el 1753 representen el 8%. 
Aixi, doncs, accenituació de la mobilitat (substitució d'uns cognoms per d'altres que 
abans no apareixien i que, per tant, considero d'immigrats) durant la segona meitat 
del segle, la qual cosa coincideix tant amb les afirmacions de P. Vilar per Barcelona i 
els seus voltants, c:om amb les de Codina pel Prat de Llobregat (Vilar: 1975,111, 80; 
Codina: 1971, 21 5-216), és a dir, que els efectes del gran salt demografic del s. ~ v i n  
i els fenomens migratoris que causa es deixaren sentir, especialment, a partir de la se- 
gona meitat del segle (entre 1770 i 1797 pel que fa a Barcelona), que és quan assoli- 
ren la plenitud dt:mografica els elements de recuperació humana presents durant la 
primera meitat del set-cents. Mobilitat que 6s molt rnés acusada en el cas dels horto- 
lans que no pas en els dels pagesos. 

Tot sembla indicar, doncs, que els grernis es veiren afectats per l'allau de nou 
vinguts, els quals, en molts casos, passaren a substituir a anticspagesos i hortolans es- 
tablerts de bell antuvi a les terres del Pla de Barcelona i a les hortes de dins i fora de 
ciutat. Aquesta substitució va ésser possible gracies a la nova correlació de forces sor- 
gida després de la llarga crisi del siscents que, juntament amb les noves expectatives 
demografiques i economiques del nou segle, va suposar una porta oberta perque els 
propietaris directes i els senyors mitjans intentessin -i aconseguissen- augmentar 
l'explotació que soportaven els pagesos del Pla amb l'objecte d'obtenir unes rendes 
cada cop mds iml3ortants. En definitiva, és cada vegada rnés gran l'excedent que es 
sostreu a la pagesia, la qual cosa provoca el seu progressiu endeutament i, a la liarga, 
la perdua de les possibikats d'acds a la terra. El que interessa, pero, subratllar en 
aquest moment é!; que, diiícilrnent, en aquestes condicions, el camperolat barceloní 
podia ser substituit per uns immigrats que provenien, gairebd de forma exclusiva, de 
la pagesia pobra i sense terres de les comarques de l'interior. Fadristerns sense recur- 
sos que abandontiven la seva comarca on no,els hi quedava, molts cops, ni el recurs de 
treballar a jornal ni que fos a casa l'hereu. Es, doncs, totalrnent il.logic af~rnar que es 
pugui produir una substitució d'aquest tipus. Cal aprofondir l'analisi empresa i com- 
provar a quin nivt:ll dels gremis s'integraren aquests nou vinguts, és a dir, si passaren a 
cotitzar i a dsser considerats com a mestres que treballen per compte propi, o si cotit- 
zaren com a jomalers. 



Efectivament, dels 23 nous cognoms que apareixen a la relació cadastral de 
1783 hom pot observar que 12 ho fan corn a jornalers (dels quals 10 ja no tornaran a 
sortir a la relació de 1808 i 2 seguiran corn a jornalers), 4, malgrat ésser el primer cop 
que figuren corn a pagesos, són cognoms que figuraven anteriorment corn a hortoians 
i que, per tant, no poden considerar-se corn a nou vinguts, 7, per últim, figuren corn a 
mestres (que, per altra banda, tambB desapareixeran practicament gairebk tots ells al 
1808). Dels 16 nous cognoms apareguts el 1808 s'integren corn a jomalers 12,2 són 
cognoms que a la primera meitat del segle figuraven corn a hortolans, i tan sols 2 figu- 
ren corn a mestres. Així, d'un total de 39 nous cognoms, apareguts entre 1783 i 1808 
només 9, el 23%, accedeixen, de forma molt inestable, ja que corn he dit la rnés gran 
part no torna a sorür el 1808, a la categoria de mestres que treballen per compte pro- 
pi, Bs a dir, que tenen acds  a la terra. 

En el cas dels hortolans, on semblava existir una mobilitat rnés gran, la situació 
és, en aquest sentir, molt m6s clara. Dels 63 nous cognoms apareguts el 1783,53 van 
referits a fadrins hortolans i, minoritariament, a mestres que treballen a jornal, 7 són 
cognoms que havien aparegut durant la primera meitat del segle corn a pagesos, i no- 
més 3 ,  el 4,75%, assoleixen la categoria de mestres que trebaiien per compte propi. 
Entre 1783 i 1808, 40 d'aquests jornalers i 1 dels mestres desapareixen, el seu pas 
pels gremis és, doncs, ben curt. A la relació de 1808 figuren 46 nous cognoms horto- 
lans, 37 d'eiis són jornalers, 8 són cognoms que a les relacions de 1723 a 1 75 3 havien 
sortit corn a pagesos i tan sols hi ha 1 cas, el 2%, entre tots aquests cognoms que es 
presenta corn a mestre. Per tant, la major mobilitat dels gremis d'hortolans no és més 
que aparent. Els gremis d'hortolans, més nombrosos sempre que els de pagesos, pre- 
senten una més gran disponibilitat a integrar als immigrats corn a jornalers, pero la se- 
va consolidació gremial tanca les portes a aquests nou vinguts per a accedir a l'estatus 
superior del gremi, mestres que trebaUen per compte propi, que queda reservat als 
hortolans establerts al Pla i a les hortes de dins i fora de Barcelona des de comenca- 
ments del segle. 

Així doncs, a manera de resum puc afirmar que la tendencia a la progressiva 
proletarització que esmentava al comencament d'aquest apartat no es veu afectada 
pel que fa als mestres per l'allau d'imrnigrats. Aquests, certament, a partir de la sego- 
na meitat de la centúria aporten un fenomen de mobilitat als gremis que passen a in- 
corporar-se a aquests corn a nous agremiats. Mobilitat, pero, que no suposa substitu- 
ció de les families de mestres tradicionalment consolidades en l'activitat agraria al Pla 
de Barcelona, car els nou vinguts no ultrapassen la condició de jornalers, és a dir assa- 
iariats, amb la qual cosa el procés de proletarització no es veu truncat. La resistencia 
dels gremis a integrar immigrats i la capacitat i possibilitats d'aquests per a ésser inte- 
grats, caldria afegir corn a mestres que treballen per compte propi, és practicament 
total en el cas dels hortolans, continuant arnb la tradició de monopoli que caracterit- 
za als gremis d'aquests. En el cas dels pagesos aquesta resistencia, malgrat que també 
és perceptible, és molt més feble. 

Les paraules de Codina, referides al Delta del Llobregat, s'escauen perfectament 
per sintetizar el fenomen que també s'esta pioduint al Pla de Barcelona: 



"Amb la selva f o r ~ a  expansiva i dinamita, el XVIII 6s el segle de l'entrada als 
temps rnodixns amb tota Uur problematica. No sera la menor, sens dubte, la 
creació d'uri autentic proletariat que, per primera vegada a la historia -del Del- 
ta alrnenys--, supera numericament la classe superior dels parcers, masovers i 
pagesos propietaris. Acabem de veure'n la situació al 1720. Segle endins, men- 
tre el nombre dels pagesos no assalariats es mantk sensiblement a un mateix ni- 
vell, una mica més elevat: una setantena (i disrninuix ostensiblement en el cas 
del Pla de Elarcelona), el d'assalariats augmenta incessantment, no sols en nou 
vinguts, sinfi en families indígenes." (1971,220) 

2.3 La distribució del poder als gremis d Rortolans i a les organitzacions pageses 

En teoria eils "carrecs" tradicionals dels gremis d'hortolans, prohoms, creden- 
ser, clavan, etc., complien nomks unes funcions de caracter confessional lligades a 
l'organització i l'administració del pas amb que el gremi participava a la processó del 
Corpus. A la practica aixo, pero, no és tan clar. 

Tradicionalrnent els gremis havien estat presents a la vida político-adrninistrati- 
va de la ciutat i hawien format part del Consell de Cent. Durant el segle xvm, malgrat 
que aixo ja no era així, es pot observar com són encara els prohoms els encarregats de 
representar als gremis davant de l'adrninistració central (organització de quktes, ga- 
rantir i/o pactar 1"ordre públic en casos excepcionals -rebomboris del Pa-, etc.). A 
aquestes funcioris a partir del Decret de Nova Planta i la instauració del Cadastre s'hi 
ajunta la confecciij de llistes dels agremiats i llur classificació per tal de repartir l'as- 
signació de I'irnpast que corresponia a cadascun dels membres. k b  sense comptar la 
distribució dels ajiuts a vídues o impossibilitats en el cas d'aquells gremis que partici- 
paven i/o formaven confraries amb fmalitats no tan sols religioses, sinó tamb6 socials. 

De tot aixo es despren la importancia político-social dels prohorns, en el cas 
dels gremis d'hortolans, i dels regidors, en el cas dels pagesos de Sants i delPla. Convé, 
per tant, saber qu.ins homes 4 quines families- ocuparen aquests cdrrecs durant el 
periode en que la documentació cadastral ho permet (1723-1808). Convé, sobretot, 
precisar si aquests cirrecs van ésser assequibles a tots els agremiats o, si pel contrari, 
només alguns tingiieren acces a elis. 

El primer que hom pot percebre Bs que dels 197 cognoms de pagesos (entre els 
de Sants i els del iPla) que apareixen durant aquests 86 anys, només 86 cognoms, el 
43,65-/0, ocupen algun cop el lloc de regidors (hi ha 9 de cognoms que figuren al Pla 
i a Sants i que he considerat com a probables membres d'una mateixa família). El cas 
dels hortolans és encara més extremat. Del total de 3 12 cognoms que apareixen (en- 
tre els de Sant Anl.oni i el Portal Nou) nomBs 115 cognoms, el 36,86%, figuren com a 
prohoms dels gremis durant aquests anys. 

El detall dória encara una visió mts ajustada d'aquest monopoli. 

a) Pagesos de Sants 

En el cas de Sants es pot observar que el control dels mestres sobre els dnecs  



corre parell al de l'evolució del procés de  proletarització durant el segle. En total, el 
58 ,270~ dels carrecs són ocupats per mestres al llarg del segle; els jornalers ocuparan 
els carrecs en el 36,39% de les ocasions. Ara bC, aquest acces dels jornalers als carrecs 
és molt més pronunciat a fmals del segle que no pas durant els primers vuitanta anys 
de la centúria. Així, entre 1723 i 1752, el 66% dels carrecs són ocupats per mestres, 
el 64,2S0lO ho són entre 1753 i 1782; i només el 44,44% entre 1783 i 1808. De totes 
formes, cal tenir present, i aixo és extensible al cas del Pla i dels hortolans de Sant 
Antoni i del Portal Nou, que moltes vegades, especialment durant la primera meitat 
del segle, molts dels jornalers que accedeixen als carrecs són membres colaterals de 
les famílies importants o jornalers que treballen a les grans cases pageses del Pla i de 
Sants o a jornal d'importants mestres hortolans. 

El monopoli de determinats cognoms s'accentua molt rnés si considerem que 
14 dels 4 8  cognoms que figuren en un moment o altre corn a regidors, és a dir el 
29,17OL d'aquests, figuren en 8 3  ocasions corn a regidors, és a dir, el 59,71°L de les 
ocasions en que es coneix el nom dels regidors. Una fracció privilegiada encara més 
redui'da, la formada pels Badia, Beca, Comas, Fisas, Gensana, Muns i Santoma, con- 
trolen durant aquests anys mCs de la tercera part dels carrecs, o ,  el que és el mateix, 
de cada tres regidors corn a mínim un duia aquest cognom. 

b) Els pagesos del Pla 

El cas dels pagesos del Pla és, si cap, encara rnés extremat que el de Sants. Ací 
els mestres ocupen el lloc de regidors en el 70,51°L de les ocasions. De 1723 a 1752 
aquest control per part dels mestres és aclaparador, ja que en el 90,74OL dels casos 
els regidors són mestres. Aquests encara ocupen el carrecs el 77,77OL de vegades en- 
tre 1753 i 1782. Els darrers anys del segle, pero, la relació s'inverteix i la dinamica 
del procés de proletarització i mobilitat social fa que els jornalers accedeixin a regi- 
d o r ~  en el 60,42% de casos. Aixo implica un control rnés aclaparant que en el cas de 
Sants durant els pnmers vuitanta anys de la centúria i una davallada rnés brusca del 
poder dels mestres en els darrers anys del segle. 

TarnbC ací la base de cognoms que apareixen quatre o més cops corn a regidors 
sembla ampliar-se car afecta al 34,04% dels cognoms que ocupen carrecs, pero també 
s'adverteix una ampliació en el percentatge de carrecs ocupats, el 6395% del total. 
El monopoli dels cognoms que mks es repeteixen és, malgrat tot ,  molt més accentuat 
que en el cas de Sants. Els Borés, Cardona, Cuyas, Farriols, Fetjó, Iglesias, Malla, Or- 
tal, SaguCs i, sobretot, Roses i Sagrista quasi monopolitzen en conjunt la meitat dels 
llocs de regidor (el 47,67% exactament), aixo sense comptar amb els Gensana (que 
figuren en 5 ocasions) que ja havien aparegut corn un dels cognoms importants de 
Sants. 

c) Els hortolans de Sant Antoni 

Al primer cop d'ull, tan en aquest cas corn en el del Portal Nou, sembla que els 
mestres hagin deixat molt mCs oberts a l'acces dels jornalers els carrecs de prohoms 
del grerni, ja que els mestres només són prohoms en el 373% d'ocasions (el 53,01°/0 
entre 1723 i 1752, el 27,69% entre 1753 i 1782, i el 26,67OjO entre 1783 i 1808). 



Dues matisacions importants: 1) En el cas dels gremis d'hortolans el nombre de ca- 
rrecs a ocupar és m6s alt, les possibilitats d'elecció entre els mestres per tal de no 
repetir-se sempre uns mateixos individus, per tant, m6s limitades. 2) Com ja he dit 
al comenwent  d'aquest apartat, encara que el nombre de cognoms hortolans és 
bastant rnés elenit que el de pagesos, el percentatge de cognoms que accedeixen a 
prohoms 6s rnés petit en el cas dels hortolans que en el dels pagesos (un 36,86Oh del 
,total de cognoms enfront del 43,6S0k del total de cognoms pagesos que aixi ho fan). 
Es parteix, per dir-ho d'alguna manera, d'una selecció previa que aguditza el monopo- 
li de determinades famíiies sobre els cirrecs del grerni. Monopoli que s'accentua molt 
més quan s'obserira que 19 cognoms, el 32,30°h dels cognoms que figuren com a pro- 
homs, ocupen el Ci7,31°h del total de chrecs localitzats. 

En aquesta ocasió el monopoli sobre els cirrecs de prohoms s'exerceix per part 
dels Gusi, Iglesias, Marti, Moragas, Pallards, Paxeras, Prats, i, especialment, els Carrió 
(14 cops prohoms), Foraster (lo), Gil (1 1) i Ribas (17) que controlen la meitat dels 
c h e c s  durant aquests anys (el 49,52Y0, exactament).Zl 

d) Els hortolans del Portal Nou 

És un cas similar a l'anterior pero arnb una sensació de monopoli més diluida 
que en els hortolans de Sant Antoni. Els mestres són prohoms en el 39,44OI9 de les 
ocasions, pero, la davallada del control dels mestres a finals del segle és més crítica 
que en l'altre grerni d'hortolans. En efecte, els mestres ocupen el 49,50°/0 dels carrecs 
entre 1723 i 175;!; de 1753 a 1783 només figuren en el 38,33% dels casos, i, final- 
ment, entre 1783 i 1808 els mestres representen un modest 21,15°/0 dels prohoms. 

Tamb6 en a.quest cas el nombre de cognoms que exerceixen un control dels 
drrecs del gremi augmenta considerablement amb la qual cosa la sensació de mono- 
poli es dilueix considerablement. El 41,38% dels cognoms que surten com a prohoms 
accedeix al drrec un total de 153 vegades, el 59,30°/0 del total. Hom esta molt lluny 
de les proporcions del 32,20°1, i 67,3 1%, respectivament, que apareixen en el cas dels 
hortolans de Sant Antoni. 

Igualrnent e:l nombre de cognoms que figuren sis o més vegades com a prohoms 
augmenta considerablement pero són rnés freqüents els cognoms que només aparei- 
xen sis o set vega'des que aquells que ho fan més cops. Aixi, els Artés, Bosc, Bmnet, 
Castells, Codina, IEscarmis, Goma, Llorens, Oliver, Ribas (que era el cognom que més 
es repetia en el cas de Sant Antoni), Soler, Tiana, Tulla i, destacats, Asbert (1 0 vega- 
des) i Sirinya (1 1 cops) controlen només, malgrat el seu elevat nombre, el 43,41°h 
del total de cirrecis. 

En resum, crec que es pot afirmar que els carrecs de prohoms i regidors estaven 
estretament controlats per determinats cognoms. Control que arriba a un esclafant 
monopoli en el cas dels hortolans de Sant Antoni, és més matisat en el cas dels page- 
sos del Pla i de Sants, per aquest ordre, i es troba forca diluit en el cas dels hortolans 
del Portal Nou. El. paper que juguen els mestres en aquest control no és tan fort com, 
a priori, hom podia suposar. 



De totes maneres 6s dificil determinar quin paper jugaven les relacions de pa- 
rentiu i de "comparatge" entre determinats jomalers i els mestres més importants, 
qüestions que, possiblement, jugaren un irnportant paper en aquest, a vegades sorpre- 
nent, acds  d'alguns jomalers a llocs clau com el de prohom i de regidors.22 

3 Els pagesos no agremiats 

Com assenyalava m6s a m ~ n t , ~ ~  els gremis no incloien el total de pagesos de 
Barcelona car la rnés gran part d'aquests no estaven agrerniats perque la seva precaria 
condició de jomalers no ho feia necessari, o b6 perque d'aquesta forma escapaven a la 
recaptació de l'impost cadastral. De fet, cap a fmals del setcents hom pot calcular 
que només un deu per cent dels pagesos i hortolans de Barcelona i el seu Pla estaven 
agremiats. 

Així, les dades de que disposo pel1787 donen un total de 2.1 76 pagesosm que 
corresponen a les set parroquies de   arce lona.^' Representen el 2,36% del total de la 
població de la ciutat ,26 percentatge pobre davant del 5 ,43°/0 dels artesans o de1 4,86",& 
dels jornalers. D'aquesta manera, i prescindint de les professions liberals (advocats, 
mestres, notaris, etc.) i de les no productives (eclessiastics, militars, etc.) i davant de 
la irnpossibilitat de separar el sector serveis del de la incipient producció industrial 
(cas dels artesans que participen dels dos sectors) un quadre aproxirnatiu de la pobla- 
ció activa donaria els següents percentatges: 

Sector agrari Altres sectors 
(jornalers, cornerciants, f~br icants  i artesans) 

En setanta anys la imatge de Barcelona havia variat considerablement2' i els 
carnperols perdien importancia relativa en una ciutat que carninava cap a la industria- 
lització, encara que aquesta no ultrapassés, en moltes casos, fins a finals del segle se- 
güent, el marc familiar. 

La distribució dels pagesos segons les parroquies a les quals estaven adscrits així 
com el percentatge que sobre la població total de cadascuna de les parroquies repre- 
sentaven ere al 1787: 

La distribució dels pagesos segueix la Iogica de la historia. Així, les parroquies 
tradicionalrnent rnés importants, que són també les rnés poblades puix que entre les 
quatre contenen el 92,08% del total d'habitants de la ciutat, agrupen gairebé el 94Y0 
dels pagesos. La distribució d'aquests es manté fidel al percentatge de terres del Pla 
que queden dins dels límits temtorials de cada parroquia segons la recanació de terres 
feta al 1719-1720." 



Parroquia 

Quadre VI1 

Distribució dels pagesos segons les parroquies i sobre la 
població de cada parroquia. 1787 

Santa Mana del Mar 
Santa Maria del Pj. 
Sant Just i Sant Piistor 
Sant Pere de les Pi~elles 
Sant Jaume Apost o1 
Sant Cugat MArtir 
Sant Miquel Arcarige1 

TOTAL 

Nombre sobre Nombre d 'habi- O k  dels pagesos 
de total tants de la respecte al total d 'ha- 

pagesos pagesos parroquia bitants de la parroquia 

Ara b6, insjsteixo en el carscter jornaler de la practica totalitat dels que són 
classificats com a 'labradores" a 1'"Estado General...". Jornalers, 6s a dir, pagesos 
que no disposea cle capital, ni d'utillatge i/o bestiar per treballar la terra gairebd no 
rnai, i que la seva subsistencia depen del salari que reben a canvi del lloguer dels seus 
bracos puix cap d'elís disposa de terres prbpies en quantitat suficient com per a asse- 
gurar la seva producció, aixb en el cas dels que tenen terres, que són els menys. El ca- 
racter jornaler de la més gran part dels camperols del Pla ve confirmat per les rela- 
cions de pagesos i hortolans confeccionades amb motiu de la contribució extraordi- 
naria del 1 8 2 3 . ~ ~  Efectivament, en dites relacions el nombre de pagesos i hortolans 
que figuren segueix de molt a prop al nombre de pagesos i hortolans agremiats. Aix6 
ens demostra que només una mínima part de la pagesia, la menys desafortunada, 
tenia prou capital com per a ésser objecte d'una contribució extraordinaria. 

Quadre VZZZ 

Nombre de pagesos i hortolans. 1823 

Hortolans Porta Nova 
Hortolans Sant Antoni 
Hortolans Sant Bertran 

Total hortolans 

Pagesos Pla 

Total camperolat del Pla 

Font: Contribució extraordinhia de guerra. 1823. 



4 Conclusions 

L'estudi del camperolat del Pla i dels hortolans de la ciutat de Barcelona entre 
1723 i 1823 permet extreure diferents i importants conclusions que tractaré de re- 
sumir a continuació. 

-El camperolat del Pla no representa un grup social homogeni. Tot el contrari, 
hom distingeix camperols diferents els uns dels altres. La gran majoria és un campero1 
pobre que sobreviu malament amb un jornal que no sempre esta assegurat, per a qui 
l'accds a la terra Bs una mera il-lusió traduida, en alguns casos, en uns quants seixanta- 
quatrens o trentadosens de mujades de terra que, treballada sense l'utillatge adient, 
amb prou feines donar2 un complement mínim a la dieta dels jornalers. Es una terra 
que fixa, no allibera. Fixa a la m2 d'obra al voltant d'im maxim dYil.lusió i d'un mi- 
nim de producció que impedeix que aquesta vagi a llogar els seus bracos a altres 
sectors de la producció. No allibera puix la producció d'aquestes parceleles resíduals 
no Bs suficient perque aquest pag6s-jornaler pugui viure de la venda dels seus exce- 
dents al mercat. Esta, doncs, obligat a dependre del jornal i a treballar pels pagesos 
més benestants si vol subsistir. Malgrat tot, la il-lusió de "posseir" una petita parcel- 
la de terra només arriba a una petita part dels jornalers. Els altres, quasi tots, han de 
conformar-se amb l'esperanca de que un dia podran accedir a ésser ells els il-lusionats. 
Malauradament per aquest important grup de pagesos no agremiats (que representen 
el 90% del camperolat del Pla) la tendencia durant els darrers anys del segle xvU.i i el 
primer quart del segle x í ~  és la p6rdua progressiva de la propietat de la terra per part 
de la pagesia del Pla?' La il.lusió d'ésser "posseidors" no arribad, per tant, mai a 
realitzar-se . 

-El 10% dels pagesos del Pla es trobaven agremiats. El nombre d'individus 
agremiats tendeix a davallar durant la primera meitat del segle ~ ~ i i i  per passar a esta- 
bilitzar-se a partir de finals de la decada dels seixanta. Aquesta davallada no es presen- 
ta, pero, de la mateixa manera en tots els gremis. Generalment, els grernis on con- 
flueixen els cognoms de propietaris pagesos o hortolans més importants resisteixen 
millor la davallada que els altres gremis.31 

-LYestudi dels gremis segons la classificació dels agremiats en mestres i jornalers 
permet detectar un important procés de proletarització de la pagesia del Pla. Efecti- 
vament els mestres representen el 1724 el 41,94% del total d'agramiats. El 1808 
aquesta proporció s'ha reduit. La mobilitat demogrifica del segle xvrn no afecta sig- 
nificativament a aquesta tendencia, puix els nous vinguts s'incorporen -en cas de fer- 
ho- com a jornalers. 

Així, doncs, en el cas del Pla, el desenvolupament economic del segle xvm es- 
tudiat per P. Vilar (1975) suposi la proletarització de bona part del camperolat, és 
a dir, durant el set-cents es produeix una progressiva introducció del treball assalariat 
a les feines del camp . 

-El segle xvm supo&, per tant, la definitiva diferenciació dels pagesos del Pla. 
Al cim dels pagesos agremiats es situen els mestres, grup privilegiat enfront de la resta 



dels agremiats. Uin sector d'aquest grup dels mestres es consolida corn a pagesia benes- 
tant al llarg de la centúria, malgrat el procés de proletarització que afecta a la majoria 
de la pagesia -o, potser, merds  a aquest procés- i a la davallada absoluta i relativa 
dels mestres dins dels gremis. En aquest sentit, el procés de proletarització actui de 
forma selectiva. Bfectivament aquesta consolidació d'una pagesia benestant, tal corn 
he assenyalat a la meva tesi doctoral (1980), és fruit de l'actuació conjunta de múlti- 
ples factors: situació privilegiada pel que fa a l7acc8s de la tena des de comencaments 
del segle xvm; mionopoli del bestiar del Pla i dels cirrecs dels gremis; consolidació a 
les masoveries iniportants de la rodalia de Barcelona; participació en arrendaments 
d'importants possessions a les comarques dels voltants del Pla; etc ... Alguns membres 
d'aquesta pagesia acomodada (que no representen més de 1'1 o el 2 Yo del total del 
carnperolat del Pla) passaran al món dels negocis i de la indústria durant el segle X I X . ~ ~  

La resta del camperolat del Pla cobreix tots els matisos que van des d'aquesta 
pagesia acomodada fins al jornaler no agremiat passant per tots els graons possibles: 
mitjans i petits p1:opietaris;mestres que per no tenir terres treballen a jornal; jornalers 
agremiats possessors de minúscules parcel.les de tena; jornalers agremiats sense terres 
pero que gaudeixen d'un treball semi-fuc a irnportants cases pageses; petits parcers, 
masovers, i arrenclataris; etc ...33 

1. Aquest artilvle correspon al tercer capitol de la meva tesi doctoral (Barcelona, 
1980) un cop revisat i posat al dia. 

2. I.M.H.B. (Institut Municipal d'Histbria de Barcelona), Série Cadastre-Personal, 
1716-1817,62 caixes. 

3.  En aquest si:ntit la classificació proposada per P. Molas (1 970: 267) és correcta, 
pero no aixi les seves afirmacions: "Los labradores de extramuros se engloba- 
ban, en principio, bajo la denominación común de payeses; hacia 1750 se escin- 
dieron en dos grupos: labradores del llano de Barcelona y labradores de la 
parroquia de Sants ...", ja que, corn he assenyalat, el 1724, dins de la relació de 
"personal de extramuros" figuren els pagesos del Pla i els pagesos de Sants corn 
a grups perfectament diferenciats dels pagesos de dins que apareixeran a partir 
de 1727, aiif com dels pagesos que repartits per barris sÓn classificats corn a 
"vagos". Cal assenyalar que els quatre grups als quals m'estic referint figuren 
sempre al cadastre separats dels blocs que constitueixen la classificació en gre- 
mis de 1 .a, 2.a i 3.a classe (els pagesos de dins a vegades surten inclosos en 
aquesta ú1t:ima categona i, d'altres vegades, la seva llista es troba darrera del 
barri octau de la relació de "vagos"). Els individus amb que comptaven els qua- 
tre grups el 1728 eren els següents: 

Pagesos del Pla: 
Pagesos de Sants: 
Pagesos de dins: 
Pagesos "vagos": 

La referencia a 1750 no 6s doncs acertada, ja que tant els pagesos del Pla corn 
els de Santsi eren grups diferenciats, a nivell de relació cadastral corn a mínirn, 
des de molt abans d'aquesta data i eren els grups pagesos que, juntament amb 



els gremis d'hortolans, tenien més accés a posseir bestiar per les feines del 
camp, la qual cosa els diferenciava dels pagesos de dins i dels pagesos "vagos" 
que, en aquest sentit, eren, socialment, gmps amb menys recursos. Per altra 
banda, encara que entre 1744 i 1748 hi ha una important disminució del nom- 
bre de pagesos que configuren aquests dos Últims gmps, no hi ha cap indici de 
que els membres d'aquests passaren a engrossir els gmps del Pla o de Sants, ben 
al contrari, la disminució també afecta a aquests gmps. Aixi, l'únic gmp que 
sortira beneficiat de la desaparició del gmp de pagesos de dins el 1756 sed  la 
relació nominal de vagos per barns on miran a incloure's els antics pagesos de 
dins. Ho confirmen les xifres: 

Nombre de  membres pagesos 

Hortolans i 
fadrins Por- 
tal St. An- 

toni i Portal 
del Pla de Sants de dins 'Lagos" TOTAL No u 

És a dir, que hom pot parlar d'una davailada continuada del nombre total de 
pagesos, que comporta, finalrnent, la desaparició d'un gmp, el de pagesos de 
dins, que havia estat present en les relacions del cadastre personal des de 1727. 
Momentdniament sembla que els seus membres passaren a figurar entre les rela- 
cions dels no agremiats, encara que tampoc aci es consolidaren, doncs dotze 
anys després (el 1772) en aquestes relacions nomBs figuren 2 pagesos, per pas- 
sar a figurariie un de sol el quatrenni següent. No es tracta, doncs, d'un trasbal- 
sarnent o d'un canvi de gmp, sinó d'un gmp d'agremiats que, com a tal, desapa- 
reix sense deixar successor. 

4 Així "els prohoms dels gremis d'hortoians dels Portals Nou i Sant Antoni es 
queixaren en 1767 a 1'Ajuntament de que per disposició dels Obrers haguessin 
estat trets dels llocs que tenien a la placa de la Boquena per a vendre verdures, 
puix els nous que els assenyalaren eren menys cbmodes i retraient-se els com- 
prador~ sortien molt pejudicats ...". J. Carrera i Puja1 (195 1 :J,216). 

5. Aquest terme és possiblement més adient que el de gremis que la documentació 
cadastral reserva únicament per als hortolans. Els pagesos apareixen sempre so- 
ta encapcalaments de "iüsta dels pagesos de...", "relació dels individus (page- 
SOS) de...", etc. 

6. El nom del gremi varia segons les kpoques. A partir dels anys 173040, tendeix 
a desapareixer la denominació d'hortes de Sant Pau. S'utilitza de forma indis- 
tinta Porta o Portal de Sant Antoni. 

7. informació extreta de lYI.M.H.B., Serie Gremis i Associacions, 2-5. 
8. A comencaments del s. XIX ' los hortelanos de San Antón estaban abrumados 

por las deudas 'de resultas de las pérdidas de sus rentas'; como solución eleva- 
ron los derechos de maestría a 60 libras" (Pere Molas: 1970,550) p. 550. 

9. I.M.H.:SerieGremis,262. 



10. A vegades tamb6 figuren com a Portal Nou. 

11. Carta de resposta a l'ordre de 1'Ajuntament de 1'1 1 de novembre de 1770. Data 
del 21 de nqarc de 177 1. 1H.M.: Serie General: Gremis, Montepios, Cofraries. 

12. El total de terres conreades al Pla, 6s a dir, sense considerar les terres ermes, els 
rocals i peclreres i sorrals, era segons els respectius repartiments de terres cadas- 
trals de 2.863 M el 1723 i de 2.852 13/16 M el 1841. 

13. Cal tenir piesent que 6s tamb6 a partir dels anys 30 quan apareixen els primen 
símp tomes d'ocultació cadastral; d'aci el cadcter relatiu de les afirmacions per 
a aquest període i pels posteriors especialment pel que fa referencia a les quan- 
titats absoli~tes. 

14. El total abzrolut no coincideix amb el quadre anterior doncs en aquest cas no es 
compten els pagesos de dins ni els "vagos". 

15. Els oficis escoiiits per aquests hortolans i pagesos del Pla són, preferentment, 
els de traguiers, traginers de mar, rajolers, molers, picapedres, etc. 
He cregut oportii confeccionar els números indexs sense incloure, en els anys 
esmentats, els individus que cotitzen en dos gremis,ja que aquest fet assenyala 
la tendencia a deixar l'agricultura per dedicar-se a un altre ofici i si els comp- 
tabilitz6s obtindria una imatge dels gremis que no correspondria a la seva reali- 
tat. 

16. Malauradarnent aquesta reconstrucci6 noniés 6s possible pel gremi d'hortolans 
del Portal (le Sant Antoni (que, per altra banda, ja he indicat que era el gremi 
rnés estable i que oposa rnés resistencia a la seva decadencia, la qual cosa porta 
a pressupoim que en els altres grernis l'enveliiment dels agremiats que trebaila- 
ven per compte propi era encara rnés acusat) i pel gremi de fadrins hortolans 
del Portal IVou. No 6s possible fer la reconstrucci6 ni pels altres gremis d'horto- 
lans, ni pel!r pagesos del Pla i de Sants. 

17. El 1804 i el 1808 no figuren les edats dels agremiats. 
18. Aquests aslpectes han estat tractats a la meva tesi doctoral (1980) especialment 

al capitol que fa referencia a l'evolució de l'estructura de la propietat de la ter- 
ra * Pla de Barcelona. 

19. El suggerinient per l'estudi d'aquesta qüestió el dec a Verena Stolke, qui en el 
curs d'un seminan on diversos historiadors i antropblegs varem exposar els te- 
mes que en aquells moments cndaven la nostra atenció en el camp de la inves- 
tigació, em pregunta si els pagesos agremiats sotmesos a una creixent proletarit- 
zació eren només els antics pagesos del Pla o eren també aquells emigrants que 
s'insertaven a la vida de Barcelona i la seva rodaiia trebailant les terres del Pla 
per compte propi, en el cas de que tinguessin possibilitat de fer-ho. 

20. Els talls s6n: 1723-24, 1753, 1783 i 1808. Durant l'ocupació francesa no apa- 
reixen, corn 6s lbgic, les relacions cadastrals. Així, doncs, davant de la impossi- 
bilitat d'obtenir dades per 18 13, he optat per la relació immediatament ante- 
rior a la Guerra napolebnica que em sembla menys distorsionada que les poste- 
rior~. 
La relació completa dels cognoms per a cada un dels anys esmentats, aixi com 
la seva freqüencia d7aparici6 es troben a la meva tesi doctoral (1980,II, 1045). 

21. El gremi d'hortolans de Sant Antoni agrupava al camperolat m6s ric del Pla se- 
gons la cointribució extraordinaria de guerra del 1823: I.M.H.B., Catastro-Per- 
sonai. 



A la meva tesi doctoral (1980,iI, 46-72) figura la relació dels diferents prohoms 
i regidors de cada un dels grernis i el nombre d'anys que ocuparen els carrecs. 
En el present article reprodueixo en forma d'anex el quadre resum de cada un 
dels gremis. 
Veure 2.2., El nombre d'individus. 
En el present cas la font no distingeix entre pagesos i hortolans, la qual cosa em 
fa suposar que aquests últims estan comptats junt arnb els primers sota el comú 
epigraf de "labradores", ja que tampoc cap dels altres apartats que menciona la 
documentació sembla adient per incloure als hortolans excepte, potser, el 
dYL'artesanos*'. 
Els jornalers, segons el mateix document, són aquells que "se ocupan en fábri- 
cas, peones albañiles y otras artes y oficios". 
"Estado General del número de habitantes en las siete parroquias que compren- 
de la ciudad de Barcelona: 1787". Institut Municipal d7Historia, Inv. n.o 1 187- 
Serie XiX. Vol. 21. Reproduit tamb6 a El Cens del Comte d e  Floridablanca, 
1787 (i97o,n,  495-5 lo).  
És clar que per ajustar m6s la comparació s'haurien de considerar les dones i els 
nens que composen les families pageses, ja que la referencia total 6s la població 
barcelonina, pero no la població activa. El mateix cal considerar en el cas dels 
altres grups. 
Una visi6 de la Barcelona de 17 17 hom pot trobar-la a J.  Nadal i E. Giralt: 
"Barcelona en 17 17-1 7 18. Un modelo de sociedad pre-industrial", Madrid 
(1963). Segons les dades de Nadal i Girait el 1717 hi havien 473 persones dedi- 
cades a l'agricultura i/o ramaderia, el 1,43OL de la población total xifrada en 
33.010 habitants (ps. 15 i 8). Ara b6, la documentació cadastral utilitzada en 
aquest recompte fa pressuposar que nom6s es consideren els pagesos agremiats 
que, com he assenyalat, no es corresponen arnb el nombre total de pagesos de 
Barcelona. Segons el cadastre personal (veure nota 2) el nombre de pagesos i 
hortolans agremiats el 1787 era de 2 16. 
"Recanació de terres feta els anys 1719-1720n, I.M.H.B. Serie Cadastre. A la 
recanaci6 figuren Nostra Senyora del Pi arnb 1695 14/16 Mujades de seca (el 
64,82OIO del total del sed) ,  19 8/16 M. vinya (el 35,37%), 1 12/16 M. regadiu 
(el 1 ,4'/0) i 78 12/16 M. de terres ermes (el 47,23%); Sant Just i Sant Pastor 
arnb 523 14/16 M. de seca (el 20,02°/0),4 12 /16M.~inya(e l8 ,62~/~) ,  138116 
M. regadiu (el 8,76%) i 83 12/16 M. de terres ermes (el 50,22°/0); i Sant Pere de 
les Pueiies arnb 391 6/16 M.  seca (el 14,96%), 30 14/16 M. vinya (el 5 6,01°/0), 
28 10116 M. regadiu (el 18,57OL) i 4 4/16 M. terresermes(e1 2,55°/0). Finaiment 
la parroquia de Santa Eulalia (5 2/16 M. s e d  i 30 2/16 M. regadiu) i les hortes 
de dins les muralles (80 2/ 16 M. regadiu). 
I.MH:B. Fons del Cadastre. Contribució extraordinaria de guerra (confecciona- 
da per oficis). 1823. 2 Ugalls. 
Sobre aquest aspecte veure la meva tesi doctoral (1 980,I ,  168-299). 
Aixb es pot comprovar als apartats de la meva tesi doctoral (1 980, U, 200-3 12) 
dedicats a l'estudi de les families pageses i hortolanes més importants i repre- 
sentatives del Pla. 
Tal sera el a s ,  entre d'altres, dels Cuyas, dels Modolell, dels Sagrista, dels Roses, 
dels Santoma, etc., que al vuitcents figuraran com a importants xocolataires, 
wmerciants i/o capitalistes, fabricants, membres de professions liberals, etc. 
Dic petits, doncs els grans parcers, masovers i/o arrendataris coincideixen arnb 
els membres de la pagesia benestant. 



Evolucio' i distribució dels pagesos que treballen per compte propi i dels 
jornalers agremiats (1 724-1 808). Detall per gremis* 

Pagesos de Pagesos del Hortolans de  Hortolans del 
Anys  San!ts Pla S. Antoni  Portal Nou 

,iornalers jornalers jornalers jornalers 
+altres +altres +altres + altres 

Evolució i distribució dels pagesos ... 

Fadrins hortolans Fadrins hortolans Pagesos de dins Total 
Anys de Sant Antoni  del Portal Nou i vagos 



Fadrins hortolans Fadrins hortolans Pagesos de dins 
Anys de Sant Antoni del Portal Nou i vagos Total 

* Logicament, els mestres que trebailen a jornal van incluits en I'apartat "jornaiers més al- 
tres". El grup de pagesosde dins i vagos comprén tan als mestres com els jomalers. El nom- 
bre de mestres d'aquest grup 6s el següent: 1724 (2), 1728 (7), 17 32 ( l ) ,  17 36 ( l ) ,  1740 

( l ) ,  1748 (1); a partir d'aquesta data apareixen sempre jornalers. 

Quadres resum dels regidors i prohoms delsgremis de pagesos i 
d 'hortolans del Pla de Barcelona i de la ciutat. 1723-1 808 

Pagesos de San ts 

1723-1808 (ambdós incluits) = 86 anys. 
Total regidors (a 2 regidors per any): 86x2 = 172. 
Total regidors localitzats: 139, el 80,8 1% 
Manquen dades dels anys 1729,1737, 1738, 1747, 1780,1794,1795 i 1807. 
De 1723 a 1753: 50, el 35,97% dels casos trobats. 

33 d'aquests regidors, el 66%, són mestres 
16 d'aquests regidors, el 32%, són jornalers 

1 d'aquests regidors, el 2Oh, no es pot determinar que era. 
De 1753 a 1782: 53, el 38,13% dels casos trobats 

34 d'aquests regidors, el 64,l S%, s6n mestres 
19 d'aquests regidors, el 35,85%, són jomalers 

De 1783 a 1808: 36, el 25 ,90°/0 dels casos trobats 
16 d'aquests regidors, el 44,44%, són mestres 
14 d'aquests regidors, el 38 ,8g0k, s6n jomalers 
6 d'aquests regidors, el 16,66%, no es pot determina que eren. 

Del total dels 139 regidors localitzats, en 81 ocasions, el 58,27%, són mestres; en 51 
ocasions, el 36,6990 s6n jornalers, i en 7 ocasions, el 5,04%, no es pot determinar 
que són. 

D'un total de 48 cognoms que surten n'hi ha 14 que apareixen quatre o més cops 
com a regidors (3 regidors donaria una mitjana d'un regidor per generació). Aquests 
regidors són: 



BADIA: 
BECA: 
CAVALLÉ: 
COMAS: 
FERRER: 
FISAS: 
GEN SANA: 
MAYOL: 
MUNS: 
PRATS: 
RIUS: 
SANTOMA: 
TORNS: 
VIDAL. 

Surt 9 cops 
Surt 7 cops 
Surt 4 cops 
Surt 6 COPS 
Surt 5 cops 
Surt 8 cops 
Surt 6 cops 
Surt 5 cops 
Surt 10 cops 
Surt S cops 
Surt 4 cops 
Surt 6 cops 
Surt 4 cops 
Surt 4 cops 

TOTAL: 83  vegades 

Pagesos del Pla 

1723 - 1808 (anibd6s incluits) = 86  anys. 
Total regidors (a 2 regidors per any): 86 x 2 = 1-12. 
Total regidors localitzats: 156, el 90'70y0. 
Manquen dades dels anys 1730, 1732,1753,1758,1767,1806 i 1807 que no he po- 
gut trobar qui erí:n els prohoms. 

De 1723 a 1752: 54, el 34'62qó dels casos trobats. 
49 d'aquesits regidors, el 9074qó, s6n mestres. 

5 d'aquesits regidors, e1 9'26qó, s6n jornalers. 

De 1753 a 1782: 54, el 34'62% dels casos trobats 
42 d'aquesl:~ regidors, el 77'77% son mestres. 
11 d'aquests regidors, el 20'37OlO s6n jornalers. 

1 d'aquests regidors, el 1'85% no he pogut saber si es tractava d'un mestre o 
d'un jornaler. 

De 1783 a 1808: 48, el 30'77% dels casos trobats 
19 d'aquests regidors, el 39'58%, s6n mestres. 
29 d'aquests regidors, el 60'4290, s6n jomalers. 

Del total dels 156 regidors localitzats, en 110 ocasions, el 70'5 1%, són mestres; en 45 
ocasions, el 28'85 "/0 s6n jomalers, i en 1 ocasi6 , el 0'64%, no sé si es tracta d'un mes- 
tre o d'un jornaler. 

D'un total de 47 cognoms que surten n'hi ha 16 que apareixen quatre o més cops 
com a regidors (3 regidors donaria una mitjana d'un regidor per genera&). Aquestes 
regidors s6n: 

BORÉS: 
CALVET: 
CARDONA: 
CUY AS: 
FARRIOLS . 

Surt 4 cops 
Surt S cops 
Surt 8 cops 
Surt 7 cops 
Surt 6 cops 



FETJO: 
GENSANA. 
IGLESIAS: 
MALLA: 
MITJAVILA: 
ORTAL: 
PIERA 
ROSES 
SAGRISTA: 
SAGUES: 
SALADRIGA: 

TOTAL: 

Surt 8 cops 
Surt 5 cops 
Surt 8 cops 
Surt 7 cops 
Surt 5 cops 
Surt 6 cops 
Surt . 4 cops 
Surt 11 cops 
Surt 15 cops 
Surt 6 cops 
Surt 5 cops 

1 10 vegades 

Hortolans d e  Sant Antoni 

1723 - 1808 (ambdós incluits) = 86 anys. 
Total prohoms (a 3 prohoms per any): 86 x 3 = 258. 
Total prohoms localitzats: 208, el 80'62%. 
Manquen dades de l'any 1737. 

De 1723 a 1752: 83, el 39'90% dels casos trobats 
44 d'aquests prohoms, el 5 3'0 1%, són mestres. 
39 d'aquests prohoms, el 46'99%, són jornalers. 

De 1753 a 1782: 65, el 31'25% dels casostrobats. 
18 d'aquests prohoms, el 27'69%, són mestres. 
46 d'aquests prohoms, el 70'77%, són jornalers. 

1 d'aquests prohoms, el 1'54%, no he pogut saber si es tractava d'un mestre 
o d'un jornaler. 

De 1783 a 1808: 60, el 28'85% dels casos trobats. 
16 d'aquests prohoms, el 26'67y0, s6n mestres. 
44 d'aquests prohoms, el 73'8 3%, són jomalers. 

Del total dels 208 prohoms localitzats, en 78 ocasions, el 37'5% són mestres; en 129 
ocasions, el 62'02010, són jornalers, i, en 1 ocasió, el 0'48%, no sé si es tracta d'un 
mestre o d'un jornaler. 

D'un total de 59 cognoms que surten n'hi ha 19 que apareixen quatre o més cops 
com a prohoms (3 prohoms donaria una mitjana d'un prohom per generació). 
Aquests prohoms d n :  

ALABAU: Surt S cops 
BORDAS: Surt 5 cops 
BO RI : Surt 4 cops 
CALEL&.: Surt 4 cops 
CARRIO: Surt 14 cops 
COSTANS: Surt 5 cops 
FORASTER: Surt 10 cops 
GIL: Surt 11 cops 
GUSI: Surt 6 cops 



IGLESIAS: 
MARANGES: 
MARTI: 
MORAGAS: 
NEGRA: 
PALLARÉS: 
PAXERAS: 
POMAREDA: 
PR ATS: 
RIBAS: 

Surt 6 cops 
Surt 5 cops 
Surt 8 cops 
Surt 9 cops 
Surt 5 cops 
Surt 7 cops 
Surt 9 cops 
Surt 4 cops 
Surt 6 cops 
Surt 17 cops 

TOTAL 140 vegades 

Hortolans del Portal Nou 

1723 - 1808 (anibd6s incluits) = 86  anys. 
Total prohoms (a 3 prohoms per any): 86 x 3 = 258. 
Total prohoms localitzats: 2 13, el 82'5 6%. 
Manquen dades dels anys 1748 i 178 1, que no he pogut trobar qui eren els prohoms. 

De 1723 a 1752: 101, el 47'42% dels casos trobats. 
50 d'aquesits prohoms, el 49'5040, s6n mestres. 
5 1 d'aquests prohoms, el 50'50Yo, són jornaiers. 

De 1753 a 1782: 60, el 28'17% dels casos trobats. 
23 d'aqueslts prohoms, el 38'33Y0, són mestres. 
37 d'aquesits prohoms, el 6 1'66%, són jornaiers. 

De 1783 a 1808: 52, el 24'41% dels casos trobats. 
11 d'aqueslis prohoms, el 2 1'15%, són mestres. 
4 1 d'aquesits prohoms, el 78'85%, són jornalers. 

Del total dels 213 prohoms localitzats en 8 4  ocasions el 39'44% són mestres i en 129 
ocasions, el 60'5tjY0 són jornalers. 

D'un total de 51) cognoms que surten n'hi ha 24 que apareixen quatre o més cops 
com a prohoms ((3 vegades donaria una mitjana d'un prohom per generaci6). Aquests 
cognoms són: 

ARTÉS: 
ASBERT: 
BOSC: 
BRUNET: 
CASTELLS: 
CASTELLVELL:. 
CIRERA: 
CODINA: 
CR EU,S. 
DOMENEC: 
ESCARMIS: 
GALCERAN: 
GOMA: 

Surt 6 cops 
Surt 10 wps  
Surt 8 cops 
Surt 9 cops 
Surt 9 cops 
Surt 5 cops 
Surt 4 cops 
Surt 6 cops 
Surt 5 cops 
Surt 4 cops 
Surt 7 w p s  
Surt 5 cope 
Surt 6 cops 



LLORENS: 
MAYOLAS: 
MENOR: 
MIRALLES: 
OLIVER: 
RIBAS: 
ROBIRA: 
SIRINYA: 
SOLER: 
TIANA. 
TULLA: 

TOTAL 

Surt 6 cops 
Surt S cops 
Surt 4 cops 
Surt 4 cops 
Surt 6 cops 
Surt 7 cops 
Surt 5 cops 
Surt 1 1 cops 
Surt 9 cops 
Surt 6 cops 
Surt 6 cops 
153 vegades 
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