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2.3.3« La plantació d'una vinya. 

Cal distingir quan s'analitza la plantació d'una vinya els aspectes tec

nies (tipus de térra, conreus i feines preparatories, tecniques de planta-

ció) i els aspectes derivats d'una relació social que concretava, ¡nitjangant 

les clausules d'un contráete de conreu, els mecanisaies reguladors d'una ex

plotació. Tot el sistema de conreu era condicionat per la relació social. 

Sense perdre en cap moment de vista la relació social, anem a descriure la 

ccncreció o la realitat d'un determinat sistema de conreu. 

La vinya es podia plantar fonamentalment damunt terres en situació dife

rent: bosquines o ermes, conreades amb cereals o conreades amb vinya. D'una 

a 1'altra hi havia una gradado de les quals la principal característica 

era, sobretot, la quantitat de treball preparatori que es requería per te

ñir la vinya productiva. L'estudi de la plantació al Bages anem a fer-lo 

a partir de les clausules de contractes de rabassa morta que indiquen en 

quin periode ha d'estar plantada la vinya i , a vegades, d'on es treura la 

brossa, el repartiment de la llenya, etc. (quadre 2.48) i les dades molt 

complertes que tenim de la plantada del Mas Solei de St. Salvador de Guar̂ -

díola. 

a/ Les terres bosquines. Constítuien el que anomenem rompuda, ja que es 

tractava de posar una térra no conreada en conreu permanent. Calía arrancar 

el bosc i deixar la térra aplanada i apta peí conreu. Com es pot suposar 

la quantitat de treball a invertir variaría en funció del tipus de bosc, 

Roig cita les següents tasques a 1890: 

-si el bosc és alt es fa la tala primer i després s'arranca, sí era baix 

sois s'arrencava. Es feia servir l'aixador de pues, l'aixada i el cavec peí 

treball a ma ajudat de la destral. La profunditat de les feines oscil.lava 

entre 15 i 30 cms. 

-es feien formiguers amb brossa i herbes que s'arrencaven, 

-la pedra que és trobava durant el desboscament, s'utilitzava pels marges 

i sí era molt esealonat calía fer feíxes amb parets de pedra seca (165). 

Segons Roig, després de fer els formiguers es sembrava de cereals, llegums 

í/o patatos. Giralt específica que era per índeronitzar-se de les despeses 

de plantado, ja que la térra en ésser verge produla unes collites abundants 

(166). A continuació es plantava. 

En el quadre 2.48, les referencies al desboscaroent o a posar en conreu 

terres ermes, son abundants perb amb poca informació qualítatíva. La clau-
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QUAORC 2.48 

Clausules deis ccntraots» do rabassa morta referents a la plantacíé do vinya. 

HAS Extasío 
CCNRtUS 
ANTERIORS 

ANYS 
FER R.ANTAR 
unoT n riF" 1 ' 

aAUSULES 

CDNTRACTtb 

ftes T O E S d'Avinyó J fe 0 . 
Er« 

vjn 1 rt UC. L niN 
10 

Kas UiladoüH de Vilar | 3 Q. Erm 

Mas Freixa d'Horta ¡ 2 Q. 3<J. Erm 

i 
1 

- -Plantar la iM^at espessa i l'altra r«tat a 
mitjans clars. 
-Podr& agafar la brossa del «as per fcrnsiguojar la 
orimera veqada. 

fías Tatgsr de Talamanca 1 Q. éq. Erm s -Plantar de vinya i podra plantar un arore per onísra 

Kas Fantanellea da Css-
tellfollit del Boix 

8 0 . Er« s 
eepessB 

-Cedeix al rabaaser tota la broess i llenya que hi hegi 
a la pesa de terrs. 
-Podti sembrar-hi el que voldra durant els vuit anya 
• sense Baaar rea. 

Mas Caeanova de St. Frui
tós de Bages 

1 0. Sn Erra S 
espeasa 

Mas Generes de Talamancs 1 Q. V-B 6 -El robaoser es quedara els arores i la llenya que en 
reaulti ds la rcmouda. 

Has Fems de Vallhonesta 10. 3q. \ - 9 
ísoessa 

Haa Corcoler de Rajadell 2Q. erm - -Utilitzar la brossa per cauro dita térra 

Mas ViladoPB de Vilar 20. 6q, Erm 
8 

essessa 

Has Vila del Soler 
d'Arta's 

20. V 6 
espsssa 

-L'amo del Mas dona perraia per arrsncar la vinya vella 
i plantar-la de nou d'espesst, 
-Els Mas aportara brossa menwia per fer forraiguers no
més la primara veqada. . ^ , ,, 

Has Fiter de St. Vicen? C. 4(3. Erm 8 

Mas Gall de St. Vicen? C. 4Q. E/O/V - -Haura de plantar da ceps la part er.na 

CONTRACTES D£ ñAB^SSA MC )RTA OE t ' A N Y 1790 . . 

tías Aguilar de Navarcles 2Q. V/S 25 -En aquest temps haura d'haver arrencEt eis. ceps 
que hi ha i plantar-la-s «itians clarff, ' 

Kas Serra de Rocafort 10 6q. E/S 6 -La tt'enya que hi ha per- l'amOji la broas» pei.raóasser 

Mas Frac de Rocafort IQ. 7q. Erm 'ésoessa 
_-lienya_i _ brosaa pei rafcasssr. " ^ 
-Sois obd'rT plantar un cirerer cier fer owbra. 

Has Costafteda de Súria 30 •£/V - -Era una rabassa de paraula ̂ ue ere es Jeoolitze.Po
dra plantar pels d'olivara. 

CO ÍTRACTES OE RABASSA M O R ÍK DE t'ANY 1830 ' : i 

Has Aguilar de Navarcles - V/E - -Podri arrancar la vinya, deixar-ia » conreu ó tornar
la a plantar. .. , 'V 

Mas Botjosa de Sallent 40. 4q. y 8 -20. 2q. ha de plantar-Íes de vinya eopí-ssa o s mit-^ 
1 tans i lea altres 2 Q. deixar-iea a oorjrevJ o plantar. 

fea Srau de Fals 30. V/3 1 

Has Botjosa ds Sallent ÍQ. 
7 

asoessa 
-Podr^ plantar oliveres qusn vulgui. 

Has Soler de la ?ortella 
Castellnou 

éQ, Vinya 
6 

esoessa 
CC NTRACTES' C E RABASSA H QRTA OS L'ANY 1850 

Mas SalabernadB d'Arte s 20. espeasa -Camo dina d'un'any treurii els roaiss de la pe?» 
da térra. 

Has Turco de Baix d'Horta IQ. 9q. • Era 
6 

espesst 
-Podrk aetabrar els quatre primers anys i al sise la 
plantara. 
-La llenva cue es treQui sera peí rabasser. 

Has Illa Subirana da 
Sallent 

3Q. V/E 6 
espessa 

Mas Riera ds Gaia 10. 3q. Erm 6 
espessa 

Mas EsntpetB de Camps 80. Bosc -Oins de 8 anys ha d'estar arrencat el bosc Uienya i 
fu3ta per l'amo i ranes i brossa peí rabasser. 
-Dos primers anys sembraríi gra d»espiga i després la 
. plantara de vlnva estsessa o a mitians clsrs. ^ 

Has Horesa de Fals 80. Bosc -Oins 3 anys arrencat el bosc.LLenya i brossa peí ra
basser e-ícepte trenta arbres. 
-Sembrara de gra d'espiga a mesura que l'arrent^ui. 
-Després deis tíos anys, plantara de vinya espessa i 
els arbres fruiters que vuiqui. 

Has Masferrer de Cabrianes 30. Vinya Espessa -ArrfflKar^ la ainya vella en el terraini de 
10 anys. 
-Després couri la térra i la reiíentrJi ciur^nt 
quatre anys consecutius i la plantara de vi-
nva espessa. , • ̂  

Mas Uiladons de Vilar 20. B 5 -La fusta i Usnya per l'amo, la brossa i ramatge 
_pel TEbasser. 

Mas Morera de Fals 5Q. áo. Vinya S I -Una part espessa i l'altra a nitjans clars 

Has Comei de St. Vicen? 4Q. B & -ia llenya seri dues parta,per l'amo i una pei 
rabasser. 203 



sula mes important es refereix al futur de la llenya: a vegades és tota peí 

rabasser pero, la majoria de vegades es distingeix entre la llenya i la bros

sa, essent la primera per l'amo i la darrera peí rabasser. La brossa s'hau

ria de dedicar a fer formiguers per adobar la térra. 

A 1350, dos contractes ens detallen tot un cicle: els dos establiments 

son de vuit quarteres. Els rabassaires teñen vuitanys de temps per arrancar 

el bosc, en un l'amo es queda la fusta i la llenya, en l'altre sois trenta 

arbres. Mentre fan aixb hauran de sembrar dos anys seguits de gra d'espiga 

i a continuado plantar de vinya. Un cop el bosc arrencat, la térra era fér

t i l i en els dos primers anys es garantía uns rendiments elevats, pero abans 

d'exhaurir aquesta fertilitat calla plantar la vinya. 

La millor descripció d'aquesta tasca a la comarca la fa Roig: "la prepa

rado del cultiu per^h, la vinya a terreno de bosc és notable. L'arrancada 

y despulla d'aquell se fa en hivern. Després fan faxines, las quals cubrei-

xen en abril amb brossa i térra fentne formiguers y calantloshi foc. Fins 

a setembre no extenen el cremadís y allavors se dona una cavada de magall 

0 aixada a una fondaria de 0,30 mts., poc mes o menys. Per novembre hi ha 

un conreu d'arada y sembran blat. Dura tres anys aquesta preparado y al 

quart s'hi pláHtá ViHya" (167). 

Els contractes solien definir un temps a partir del qual la vinya havia 

de quedar plantada en les condicions establerteS en el contráete. D'aques-

ta manera s'obligava al rabasser a intensificar el seu treball de la plan

tada en un període determinat. Des de l'bptiea de l'amo calía que es fes 

en el període de temps mes curt possible, perb també amb les máximes garan

tios de que la vinya fós productiva. L'extensió a plantar,.les dificultats 

mes o menys grans de la pega de térra, i els interessos del propietari de-

terminaven el període en el que s'havia de plantar passant de vuit anys o 

más a sis anys i en alguns cassos cinc. Aquest era un mecanisme d'enduríment 

de la situació del pagés. 

b/ Les terres plantadas de vinya: quan una vinya esdevenia vella calía 

plantar-la de nou. Obvíament els pagesos coneixien métodes per allargar la 

vida de la vinya mitjangant técniques de renovació permanent. Els colgats 

1 capficats i la practica de deixar un trot;; de vinya erma que s'anava reno-

vant, eren una práctica corrent com veurem. Perb ara interessa saber que 

passava quan la vinya havia esdevingut vella.Segons Roig: 

-s'arrencaven les herbes i els ceps (s'arrabassava). 

-es llaurava o cavava el terreny i es feisn formiguers per adobar-la. 
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- i es conreava durant un, dos, tres, quatre i cinc anys de llegums, 

patatos o "altramuces" que s'enterraven en uerd com adob (168). 

Per Girait, la nova plantada no es feia fins al cap de set o vuit anys 

i , mentrestant, hom sembrava ferratges, lleguminoses o cereals.L'any abans 

de la plantada la térra era Usurada dues o tres vegades (169). 

Vegem alguns casos del Bages (Quadre 2.48): 

-Has Vila del Soler (1770)d'Artés. 2 Q. s'havien de plantar en sis 

anys.L'amo donava permis per arrencar la vinya vella i plantar-la de nou. 

L'amo aportava la brossa necessaria per fer formiguers només la primera/ 

vegada, 

-Mas Aguilar de Ñavarcles (1790).El rabasser tenia 25 anys per arren

car la vinya vella i plantar-la de nuu a mitjans clars. 

-Mas Botjosa de Sallent (1830). La pega de térra era de 4 Q. 4q.El ra

basser tenia 8 anys per arrencar i plantar 2 Q. 2q. de vinya espessa o 

a mitjans clars i la resta quan volgués. 

-Mas Illa Subirana de Sallent (1850). 3Q. Té 6 anys per plantar-la de 

vinya espessa. 

-Mas Masferrer de Cabrianes (1850). 3 Q. Arrancara la vinya vella dins 

10 anys o abans si la vinya es perdés. Després coura la térra i la remena-

r^ durant quatre anys consecutius i la plantara de vinya espessa. 

-Mas Marera de Fals (1850), 5,5 Q. En cinc anys ha de plantar una part 

a bancals i 1'altre a vinya espessa, 

D'aquest exemples es conclou que, en alguns casos, la vinya vella s'a-

rrenca progressívament i el periode de renovado de la vinya dura molt 

mes temps,En la majoria, entre arrancar i plantar de nou es deixa un pe

ríodo -normalment de sis anys- en el decurs deis quals cal coure la té

rra i adobar-la amb formiguers, 

b/ plsfitació en terres de seca. En el quadre que hem elaborat deis 

contractes de rabassa, en cap s'indica que el conreu anterior a la planta 

ció fos el cereal de seca,En cinc, apareix conjuntament el cerei de seca 

amb altres conreus (erm i bosc) i , en els dos que es detalla un xic mes, 

s'especifica que la part de cereals es plantara a mitjans clars, o sigui, 

amb un cert respecte vers el conreu de cerra! que continuara entremig 

deis ceps. 

Es confirmaría així, de nou, que la vinya s'extengué a costa del bosc 

i de l'eCTí, mentre qué les arees tradícíonals dé cereals (especialment 

les quintanes deis masos) es mantíndríen com a tais. 



Finalment, cal fixar-se en un altre aspecte d'enorme trascendencia 

social que es despren del quadre 2.48 que estudiarera ámpJíament en el capí^ 

tol dedicat a l'estructura de 1'explotació: les parcel.les cedides a ra

bassa son petites, oscil.len entre 1 i 2 Q. (0,3 a 0,5 Ha.) i 8 Q. (2,4Ha.) 

A/ La técnica de la plantada. 

Els tractadistes de la vinya han assenyalat 1'existencia de diversos 

metodes de plantar el cep: per llavor (plantant un gra de raim), capfi-

cat o amogronament (colgar un sarment del cep veí a térra, deixar-lo arre-

lar i després separar-lo del cep mare), colgat ( colgar un sarment sen-

cer del qual brotaran diversos mallols), barbat o arrelat (crear un viver 

de sarments i plantar-lo ja amb arrels) i per empelt (empeltant alguna 

planta amb empelt de cep) (170).A la Cote d'Or els ceps eren plantats 

sense alineacions i es reproduien peí metode deis colgats, així sempre 

hi havia ceps nous i ceps vells (171). 

A Catalunya, el «netode utilitzat no era cap deis esmentats «res amunt, 

sino el metode d'estaca, sarment o mallol.Navarro Mas deia que els sar

ments per plantar calia collir-los deis ceps quan havien donat fruit o 

abans de podar-los.Es collien de les vinyes veines o de les d'algún amic, 

a vegades previ pagament d'alguna cosa.Calia tallar-Ios per sota d'un 

borró.Recomanava,igual que Fra Agustí,de posar-ios dins d'una bassa d'ai-

gua de dos pams de fondaria (172). Era el metode utilitzat també al Bages 

i Roig diu que les vinyes vivien més temps, donaven més fruit perb comen

gaven més tard a produir (173). 

Es coneixia també el metode deis colgats i capficats i , en molts con-̂  

tractes, apareix com una possibilitat el realitzar-los.Servien, perb, per 

conservar la vinya, en cap moment per extendre-la o plantar-la de nou 

(174). 

La materia primera -els mallols- per la plantado, no eren difícils 

d'obtenir en una área vitícola com la baganca.En el Mas Solei no es gasta 

ni un sol sou en la seva adquisició.Tampoc els contractes incoi*poren 

clausules que regulin la seva adquisició (175). 

Per plantar els mallols hi havia tres metodes: a parpal, a clavera i 

a valí obert (176). Fra Agustí descriu solament els dos primsrs perb al 

Bages, a fináis del segle XVII, ja es practicava el de valí obert.A par-
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pal, consistía en fer un forat a térra amb una eina del mateix nom, fic¿ 

ven el sarment a dins i després apretaven la térra. A clavera, consistía 

en obrir una rasa mes o menys llarga i a cada punta plantar-hi un sarment. 

Pero el metode que proporcionava mes productivitat, una vida a la vinya 

mes llarqa, era el de valí obert, encara que també era el que demanava 

más inversió de treball.Navarro Mas fa la seoüent descripcio: 's'obrien 

unes valls de dos pams d'ampie i tres o quatre de fons "echando la tie

rra que se saca de ellos a una y otra parte. Hecha esta maniobra se van 

colocando los sarmientos a distancias iguales arrimándolos contra una 

de las paredes de la zanja; se le-s echa inmediatamente encima dé su ex

tremo inferior, o su alrededor la tierra que necesita para asegurarlos y 

dejarlos firmes en el sitio, apretándola con los pies, lo que se llama 

entoneqar.Sigue a esta operacio'n la de esbancar que consiste en llenar 

y volver a las zanjas, después de haber puesto en ellas una porción de 

estiércol o de otro abono, la tierra que se les sacó primero y en limpiar 

y cavar la porción del terreno inmediata a los majuelos que corresponde 

a sus espaldas" (177). 

Al Bages era el metode utilitzat mes freqüentment.En els contractes no 

es sol especificar, perb en alguns les referencies indirectes son clares: 

-"hajau y siau tingut y obligat en plantar de vinya la dita y dalt de

signada pessa de térra tot lo que sera bo y se pora plantar a valí obert 

de bona planta be y degudament a us y costum de bon pages".Mas Torracsbo-

ta de Calders, 1696 (178). 

-"Deu quiscun any plantar 500 ceps al puesto ahont se l i senyalara 

fent los valls y demes treballs a us y costum de bon pages".Masoveria del 

Mas Valldeperes de St. Salvador de Guardiola, 1763 (179). 

-"haura de plantar en las térras de dita heretat y ahont se l i assenya 

lara mil seps tots de planta y menas negras obrint perso Iss canas de valí 

se hauran menester los quals valls hauran de ser de dos pairos y mitq de 

fondo y tres palms de ampie".Heretat de la Riera de Santpedor, 1768 (180). 

-"que tot quant y los vostres fareu en las carenas deis valls de las 

vinyas que de ditas pessas de térra plantareu", Mas de la Culla,1790 (181). 

-"que no podran los adquisidors plantar cep algún a parpal ni a claa-

vaquera sino en las rasas y si en algún passatge encentran roca no po

dran al l i obrirhi valí algún" (...) "Deuran los adquisidors fer los valls 

que tingan dos palms de fondo y mitq de ampie y ningún de ditas valls se 

tindra per rebedor o ben construhit sino te las referidas midas".Mas No-
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nell de Vallformosa, 1830 (182). 

-"que lo adquisidor deura menar y conreas dita térra a us y costum de 

bon pages, habentla de acabar de plantar a valí obert de ceps de bonas 

especias",Mas Morera de Manresa, 1850 (183). 

-"La plantada deu ser a valí obert a saber dos palms y mitq de ampie 

y dos de fondo". Mas Servitja de Vallformosa, 1850 (184). 

-"Plantadas dentro de 4 años a zanja abierta como es costumbre del 

pais". Mas Farreres de Manresa, 1870 (185). 

La costum del país, dones, era plantar a valí obert. 

Les vinyes del Mas Noguera i del Mas Soleí, com veurem mes endavant, 

també estaven plantades d'aquesta manera. 

Quines mides tenien els valls?. A Tiana, en el s. XVIII, els valls 

eren de 3,5 pams de fondaria i 2 pams d'ampiaría-Roig, per la provincia 

de Barcelona, assenyalava 30, 40 o 50 eras, d'ampiaría (de 1,5 a 2,5 psms) 

i una profunditat de 50, 60 o 80 cms. (de 2,5 a 4 pams) (186).De les no

tes extretes ais contractes, al Bages oscil.laven entre els 2,5 i 3 pami 

d'ampiaría i els 2 i 2,5 paros de fondaria.Badosa indica que, el 1784 a 

St. Joan Despí, per cada mulada (unítat igual que el jornal) hi cabien 

2132 canes de valí (3315,26 mts) i^n una Ha., 6771,42 mts. (187), 

La vinya podía plantar-se espessa o a mitjans clars.Les espesses es 

podien plantar de forma que es poguessin llaurar o de forma que totas 

les feines s'haguessin de fer cavant.Navarro donava els següents mares 

de plantació (188): 

-Les que s'havien de llaurar, pero no es sembraven 
.de fila a fila: de 8 a 10 pams (de 1,56 a 1,94 mts) 
.de cep a cep: de 4 a 5 pams (de 0,78 a 0,97 mts.) 

-mitjans clars (s'obtenia una collita de cereals entre les fileres). 
.bancals: dé 16 a 20 pams (de 3,11 a 3,89 mts.) 
.de cep a cep: de 3 a 4,5 pams (de 0,58 a 0,87 mts.) 

-vinya espessa (no es llauraven) 
.de fila a fila: de 5 a 6 pams (de 0,97 a 1,17 mts.) 
.de cap a cep: de 4 a 5 pams (de 0,78 a 0,97 mts.) 

Roig, per la provincia de Barcelona, afirma que a 1890 no s'utilit-

zava el maro reial (la mateixa distancia entre fileres i ceps) sino el 

rectangular.En aquest les diferencies eren notables: de 7pams x 5, a al

tres de 8 x 6.Els mitjans clars oscil.laven entre 1,46 i 2,2 mts. i de 

1 a 1,5 mts (189). Com es pot comprovar les diferencies amb les dade^e 

Navarro eren notables. 
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Quin marc s'acostumava a plantar al Bages? Anem de nou a alguns contrac

tas que especifiquen el marc: 

-Heretat de la Riera, 1768, Santpedor: mitjans a 11 pams i els ceps 

a A pams (2,14 m.x0,78), (5989 ceps/Ha). 

- Has Nonell de v/allformosa, 1830 ; Apunta diverses possibilitats: 

.si entre ceps 4 pams, mitjans 10 pams (1,94x0,73) (6607 ceps/Ha) 

.si entre ceps 4,5 pams, mitjans 9 pams (1,75x0,87) (6568 " ) 

.si entre ceps 5 pams, mitjans 8 pams (1,56x0,97) (6608 ceps/Ha) 

-Mas Servitja ds Vallformosa, 1850; "nou palms de passada a passada 

y cinch de cep a cep" (1,75x0,97). 

-Mas Farreras de Manresa, 1870;Suqqereix també dues possibilitats: 

.9 pams X 5 paras (1,75x0,97) (5890 ceps/Ha) 

.10 pams X 4 pams (1,94x0,78) (6607 ceps/Ha) 

Per Roig, el marc predominant al Bages era el de 9 pam x 4 (l,75m 

X 0,78 m). Per les dades recollides, cal pensar que el marc bagenc era 

rectangular i oscil.lava entre 8 i 10 paros entre fileres i entre 4 i 5 

entre ceps. En la classificació de Navarro, el. mairc bagenc equivalía a 

ia ; vinya espéssa que ps.podiarilaurar, pero al Bages poc es feia. 

El marc de plantado que s'optes implicava una quantitat de ceps per 

extensió de técra. Sabent el marc utilitzat no és difícil determi-nar-ne 

la quantitat (190). 

Si acceptem les possibilitate que dona el Mas Nonell, el número de cepo 

per jornal i per Ha serien els següents: 

Marc Ceps/Jor. Ceps/Há. 

1,94 X 0,78 (10 x 4) 3235 6607 
1,75 X 0,87 (9 X 4,5) 3216 6568 
1,56 X 0,97 ( 8 X 5) 3235 6608 

Roig atribuía ai Bages uns 6400 ceps per Ha (191). 

Tenim pero un cas concret. En el Mas Solei es plantaven de 1771 a 1774 

43900 ceps en 13 jornals de térra el que suposava 3377 ceps/jornal i de 

6898 ceps/Ha. Aqüestes quantitats extretes d'una plantado real no • 

s'allunyen gens de les dades del Mas NOnell. En el Bages els ceps plan

tats per unitat de superficie rondaven aqüestes quantitats. 

Conduir els mallols plantats a valí obert i en un determinat marc a 

vinya plenament productiva, volia dir ouatre anys de feines continuades. 

Navarro descriu perfectament les labors a fer a la vinya mallola: 

- Un cop plantats s'ha de deixar sortir dos o tres borrons i es 

talla la resta. Així es crien robustos. Cal fer una bona cavada sense 
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llastimar-los i recomanava-fer-ho tres o quatre vegades en cada un deis 

anys, també recomanava no plantar res entremig perqué els perjudicava. 

- Al segon any cal repondré els sarments que han fallat i ais altres 

tallar totes les branques que han tret i tallar-ios deixant sois un borró. 

A aquesta feina s'anomenava acotar els raallols. 

- Al tercer any se'ls ha de posar en estat de donar fruit " a lo 

que llaman nuestros labradores ponerlos en brocada; para hacerlo como 

corresponde se han de alumbrar antes las tierras cepas cavándolas a su 

alrededor y descubriéndose^ algún poco su pie. Hecha esta operación se 

han de cortar como el afío anterior, no dejíañdolas usas que dos yemas o bo 

toncitos para no obligarlas a que antes de tiempo ti*abajen tnas de lo 

oue pueden 

- Així s'ha de fer fins el cingue any que ja son vinyes (192). 

Roig i Armengol assenyals específicament peí Bages les següents feings; 

ler. any- Entrecavar o escatar dues vegades el mallol. Alguns 
utllitzen 1*arada. ' 

2on, any - Cavada i escatada, 
3er. any - Es talla el sarnient entre dues terres, es delxa srél'xer 

i al teñir dos pams es cava i recalza i per últi» s'escata novaroent, 
^4rt, any - S'adrf^a el sarment recolzant-lo amb terta en forma de 

cavallons; es caven les entretires peí llarg,llaurant-les alguns i i3 
1'hivern es torna a escatar (193). 

Per poder seguir durant tot aquest procés coroptei»,amb,la-coír.pta|?illtat 

detallada -ja veurem els problemes» d'una plantada de vinya de 13 jornals 

i els resultats durant un període de trenta anys (1771-1805), (v. quadra 

2,49). El Rnd, Antón Canals era l'encarregat de 1'administració de les 

masoveries de la Seu de Manresa i tal vegada, el seu origen - f i l l del Mas 

Canals de St. Joan de Vilatorrada- l i dona profunds coneixements de les 

tasques agrícoles. No sois es cuida de la comptabilítat deis masos sino 

que intenta f«illorar-ne la producció. Un d'aquests ihtents reeixit, per 

cert, fou la plantació de 13 jornals de vinya en terres del Mas Colomer 

de St. Salvador de Guardiola que per un procés d'endeutament que mes 

endavant estudiarem, havia passat a la Seu. A mes de la vinya hi construí 

una caseta que s'anomená Mas Soleí. El llibre de comptes detalla els in

gresaos -quantitat de vi venut, lloguer de la casa, garbons i les dsspe-

ses anuals. Aqüestes solen detallar els jornals emprats en determinada 

tasca, i el cost deis mateixos. A vegades, agrupa feines i és difícil 

de destriar el volum de jornals que cal atribuir a cada una, Malgrat 

aquests problemes la comptabilítat de la plantació és un document molt 
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QUADRE 2.49 

Plantació de 13 Jornala de vinya al Haa Solal de Sant Salvador de Guardiola (1771-1774K 

11 PUANTADA Deaembre de 1771, Gener i Febrer de 1772. 

Total8 5 1/2 tórnala ISOCOeeps 

Coat; 721 .jornala x 6 8 , 
de fer els valls, assenyalar-los 
entonagar eio raallola i donar lea 
costeras. 

12 jornals de mestre de caaes x 10 3 . 
per trencar algunes roques i aju-
der s fer parets 

3 .jornals x 7 s. 6 d. 
ds fer parets i podar ola mallols 
que s'havien de plantar. 

20 .Icrnals x 7 S. 6 d. 
d.'entrecavar els ciallols i arran
car tras roures. 

Despsses del Not. Canals per ener a la 
dita plantada i el seu nebot per mirar 
la feina i pagar els jornalers. 

Inversió per jornal; 880,2 saua 44 11. 2 d./jornal 

Na .Jornala; 761 - 138,4 jornala/jornal 

3272," ceps/Jornal. 

216 11. 6 3 . 4326,- sous 

6 11. 

7 11. l a. 

7 l i . 10 3 . 

5 U . 4 8 . 

120,- saus 

141,- 30U3 

150,- soua 

104,- S0U3 

"242.11. 1 a. 4841,- sous 

29 PLANTADA 

Total; 

Cost: 

Deseabre de 1772, Gener i Febrer^ de 1773. 

3 .fórrala 9900 sepa 

320 ^jornala 
per ela valls, entonagar els ceps 
i donar les coaterea. 

30 jornala 
peí . raakeix. 

16 ^jornala 
per triar i podar els «allols i 
assenyalar els valls. 

20 .jornala " . 
&i acomodar les pedrés 1 pels 
marges oorresponents. 

11 .jornals 
per fer parata i entrecavar el 
mellol. 

Per la despesa del col.lector-

Inveraló aer .jornals 911,5 soua 45 11. 11 a. 6 d./ jornal 

' N S .jornala; 357 j . - 132,3 jornala/jornal 

x 6 s. 6 d. 

X 7 3. 

X 7 3 . 6 d. 

X 8 s. 

X 8 a. 

33C0 cepa/ jornal. 

104 11. 2030,- aou3 

10 11. 10 3. 210,- seus 

S 11. 123,- seus 

8 11, • 160,- scua • 

4 11. 8 s. 83,- sous 

3 ll>163.6d, 76,5 sous 

136 11.143.6d. 2734,5 sous 

39 PLANTADA 

Total; 

Cost: 

Desembre de 1773. .Sener i Febrer de 1774. 

3 .jornals 10500 ceps 

352 jornals x 7 s. 
per fer els valls i plantar ais ceps. 
36 jornals x 7 a. 6 d. 

17 jornal? x 7 a. 6 d. 
triar els «allols i assenyalar 
els valls. 

20 jornala x 8 9. 
de fer parets i adobar les pedrés 
deis marges. 

35 .iornalg(l) x 7 s. 6 d. 
entrecavar els nallcls de la pre
sent plantada i les dues plantadas 
antecedents. 

12 jornala x 1 a. 6 d. 
per asrassiar i per les rases 
corresponenta. 

Per les dsspesea dei col.locto»* 

Inversió oer .jornal; 1093 sous/ jornal - 54 11. 13 s. /jornal. 

N9 jornala; 446 j . - 148,7 jornala/ jornal. 

3500 cep3/ .jornal. 

123 11. 4 s. 2464,- soua 

13 11. 10 3. 270,- sous 

6 11.7s.6d, 127,5 sous 

8 11. 160,- aou3 

(13 n.23.6d.) (262,5 sous) 

4 11. 10 a. 90,- sous 

4 11. 80,- 30US 

163 11.193. 3279,- sous 

(1) Aquesta 35 jornala son per cavar els ciallcis de les altres dues piantadea. Divid.ia per tres i gols afecim 11,5 
jornals aaquesta plantada i 87,5 sous. 



Continua Quadre 2.49 

¿1 PtaNTSOA Oeseirbre «te i77S, Gener i Febcer de 1775. 

Total; 1 1/2 lomáis - 5500 cepa 

Coat; 14" jornala 
per els «alls, plantar els cepa, 
pels marees i les pareta, triar el 
tsallol, ássenyalar els vslls i per 
iss rases 

la .tornáis 
per entrecavar el nallol. 

9 jornals 
cavar els tnailols de lleva. 

32 .lotnals 
per treure abans de fer les 
plantados. 

Per 2 11. de pólvora per batrlnades. 
16 Jornals de llaurar 
Despeaes del col.iectag 

X 7 s. 6 d. 

X 7 3. 6 d. 

X 7 s. S d. 

X 7 3. 6 d. 

X 1 11. 

Inversió,per jornal; 126ó,7 sous / iornal 6311. 6». 8 d./ jornal 

KS jornals! 216 - 144 jornals / jornai. 

3666,7 cepo / jornal. 

55 U 2 3. 6 d. 1102,5 soua 

4 11. 10 3. 90,- sous 

3 11. 7 s, 6 tí. 67,5 sous 

12 11. 240,- sous 

1 11. 2 a. 6 d. 22,5 sous 
16 11. 320,- sous 
2::il.l73.6d. 57,5 sous 

95 11. 10 s. 1900,- 3C3U3 

Oespeses de.les plantadas en anys diferents al de plantacié. abans i . . que donessin fruit. 

24 jornals x 7 s. 6 d, 
Acotar eis ceps de la tercera plantada. 

9? lornals x 7 s. 6 d. 
Acarenar i treure els nitjane de la 
primera plsntada. 

8 jornals de Bous x 1 11. 
per llaurar la l* plantada i trencSr 
els solos, 

6 jornals x 7 a, 6 d. 
per cavar els marges de la 1» plantada. 

8 Jornals x 7 s. 6 d, 
par rutilar els aiallols de la 2S plan
tada. 

9 11. 180,- sous 

36 11, 7 g. 6 d. 727,5 soiiS-. 

S 11. 

. 2 11. 5 3. 

- -3-11. 

160,- sous 

• 45,- sous 

-60-,«~6OU8-

1172,5 sous 

TOTAL JORNALS PLANTATSs 

S 1/2 Cost P Plantada 

3 Cost 2i Plantada 

3 Cost 38 Plantada 

1 1/2 Cost 4S Plantada 

Despeses abana de 
colli.-. 

13 jornals 

SOUS 

4841,-

2734,5 

3454,-

1900,-

1172,5 

4390Q ceps 

SOUS/ JORNAL 

880,2 sous/jornal 

911,5 sous/jornal 

1151,3 sous/jemal 

1266,7 sous/Jornal 

3376,52 cepg per jornal 

JORNALS/ XRNAL 

138,4 jornaVJornal 

i32,3 jornal»'jornal 

148,7 jornals'jornal 

144,- jarnals'jornal 

Cost de la Plantada: 705 11.2s. 14102.-



útil, no sois per aspectes tecnics sino per determinar la quantitat de 

treball necessari per plantar vinya. Centrem-nos ara amb les feines de 

la plantada i deixem per más endavant, les feines de la vinya quan esta

va en plena producció. 

Els 13 jornals es plantaren en quatre anys, de 1771 a 1775: 

.Des de 1771 a Febrer de 1772, 5,5 jornals 18000 ceps 

.Oes de 1772 a Febrer de 1773, 3 jornals 9900 ceps 

.Des de 1773: a Febrer de 1774, 3 jornals 10500 ceps 

.Des de 1774 a Febrer ds 1775, 1,5 jornals 5500 ceps 

En total 13 jornals i 43900 ceps 

Ens queda perfectament precisat el període de la plantado de la vinya 

de desembre a febrer. 

I la propia comptabilitat precisa matematicament el moment que tota 

l'area plantada arriba a plena producció normal: el 1778 consten les da-

rreres feines a la vinya mellóla plantada a l'hivern de 1774 i les dades 

de producció assoleixen ja un ritme normal: 

Any Producció de vi Rendiments 

1775 41.26 Hl 6,48 
1776 32,23 Hl 5,06 
1777 68,33 Hl 10,74 
1778 95,25 Hl 14,97 

Aixb permet afirmar que un cop plantat el mallol en un hivern a la 

quarta collita ja produia amb normalitat i les feines a fer eren ja les 

normáis a qualsevol vinya. 

En el quadre 2.49 s'estudia tant el cost anual de la plantado del 

Mas Solei com els jornals necessaris per realitzar-la. Les principáis fei

nes que originava la plantado eren les següents: 

-Assenyalar i fer els valls. 
-Entonagar els mallols. 
-Donar les costeres. 
-Entrecavar els mallols 

Les feines coincideixen basicament en les descrites más amunt, fins i 

tot el nom d'alguna d'elles. Hi havia després feines que canviaven segons 

la qualitat del sol. Per altra banda, també era important recoilir la pe-

dra i fer els marges que calguessin així com definir les rases que perme-

tessin un bon drenatge de la vinya. En la darrera plantada, la quarta, apa

reixen uns jornals destinats a arrencar gram i a llaurar per aprofundir 

els valls. No sabem si responia a dificultats especifiques d'aquesta plan

tada perqué no apareix en cap altra. 

A partir de la tercera plantada la documentado comenga a barrejar 
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jornals d'una i de l'altra, la qual cosa pot portar-nos a alguna equivo-

cació. Hem intentat sempre destriar-ho pero no és fácil. 

Realment el calcul que interessa és la inversió que calla fer per rea-

litzar una plantació de vinya normal. Independentment de 1'accés a la 

térra, no calla cap altra inversió que la forga de treball i les eines 

agrícoles mes rudimentaries. No apaieixen en cap moment coro a despesa ni 

l'adquisíció deis sarments ni els adobs necessarís.Tot es reduia a la 

ma d'obra. I a cada plantada callen els següents jornals; 

is-. 761,- 141,8 44 11 2d 289,6 
2§ 397,- 132,2 45 11 l i s 6d 270,2 
3S 446,- 148,7 54 11 13s 303,7 
4§ 216,- 144,- 63 11 6s 8d 294,1 

Mitjana 1820 140 49 11 Is 285,9 

Les plantacions es comentaren a fer el 19, el 9, el 14 i el 12 de 

desembre i duraren fins el mes de febrer, és a dir que les plantades ca

lía fer-les en menys de tres mesos a 1'hivern. La intensitat de treball 

es concentrava en aquests mesos. Si suposera que es treballava sis dios a 

la setmana, durant 11 setmanes ( de la segona de desembre a la darrera 

dé febrer) un jornaler sol sense ningú podia plantar 0,47 jornals o 

0,23 Ha cada any. Cal teñir en compte que en aquesta plantació no es plan-

teja la feina del possible desboscament que obvíament carregaria conside-

rablement els jornals encara que es poguessin distribuir al llarg de 

l'any (194). 

Perb si la plantada bé clarament especificada, no ho venen tant les 

feines posteriors de la vinya mallola precisament perqué es barregén amb 

les vinyes productives. Queda ciar que a 1778 totes les plantades eren 

plenament productives i que la vinya mallola durava exactament quatre 

anys. A nivell aproxiraatiu hem pogut deduir que es feíen les següents 

feines: 

-Plantació des.-gener-febrer. Aquest any s'entrecavaven els mallols 
(140 jornals/jornal) 
-Acotar el mallol (6 jornals/jor.) (2on any) 
-Rotllar el mallol (2,7 jornals/jornal) (3er. any) 
-En el 4rt. any el mallol s'anomenava de lleva perqué donava fruit 
a la propera verema. 

.Adregar mallols o també s'anomená "Acarenar i treure els mit
jans " (entre 10,7 jornals i 17,6 jornals/jornal) 
.Llaurar amb bous (entre 1 i 1,5 jornal) (195) 

-Es possible que sntremig d'aqüestes feines -alguass difícils de defi-
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nir- es Fessin cavades pero no surten sistetnaticament. La collita quarta 

des de la plantadaja es podia considerar normal i les feines d'aleshores 

eren ja les de la vinya adulta. 

A tall de resum aquesta era la quantitat de treball necessari per po

sar en producció una vinya: 

-Plantada (des.-gener-febrer) 285,9 jornals/Ha 
-Acotar mallo! 12,3 jornals/Ha 
-Rctllar el mallol 5,5 jornals/Ha 
-Adre^ar el mallol de 21,9 a 35,9 jornals/Ha 
-Llaurar amb bous de 2 a 3,1 jornals/Ha 

Anem a estudiar ara les feines a la vinya adulta. 

2.3.4. Les feines a la vinya adulta 

Les feines que cal fer a la vinya eren de dos tipus: a la térra per 

assegurar la fertilitat de la mateixa i a la plantada per assegurar una 

plena producció. Es realment difícil de generalitzar quines eren les fei

nes que es feien. Intentem definir-Íes segons els tractadistes. 

a/Les feines ais ceps 

La primera feina que es feia a la vinya un cop s'havia veremat era po

dar-la. Fra Agustí aconsellava podar-Íes el desembre o gener i en lluna 

vella (196). Navarro ja distingia que hi havia llocs que podaven a i'octu-

bre/novembre i altres que es feia a la primavera. Per ell s'havia de fer 

de 1'octubre a desembre en els llocs de clima "templado", en tot l'hi

vern els de clima calent i al gener, febrer o primavera en els llocs 

freds. Roig era de la mateixa opinió (197). 

En el Bages, seguint aquesta lógica i com que és un país fred, la poda 

es realitzava al febrer o al mar? per por a les glagades (198): "Deuran 

los adquiridors tots los anys per lo dia de Ntra Sra. de Marg teñir poda

das las viñas de la térra establerta" (199). 

Navarro descriu el tipus de poda que calia fer: "De:;Brocades no ha de 

quedar mas que una en cada brazo y una en cada tronco o cepa que no los 

tuviese, cortando el sarmiento principal o que se dexa por guia o solas 

dos yemas, a menos que la bondad del suelo y la mucha robustez de la 

planta exigiesen que se practicase el corte dexando otra brocada o mas 

yemas (...). La poda a dos yemas se llama en el país a "dos nusos y bra-

guer" pues a ma's de las dos yemas hay otra que llaman braguer y es a ia 
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parte opuesta de la yema mas baxa, comunmente no brota a menos que se 

pierda una de las otras dos y sirve para reemplazarla" (200) 

Al Bages el metode dominant de poda era el de deixar pocs nusos, com 

a molt tres (201). Un contráete de comengaments deis s. XX així ho espe

cifica: "L'arrendatari deura cultivarla a us y costum de bon pages, po-

dant els ceps a "yema y braguer" abstenintse en absolut de espodassar, 

dexar pistóles y escapear els ceps" (202). 

La poda era fonamental per la vida de la vinya. Si es deixaven molts 

bragos i nusos, e.yí:ep produia molt perb esgotava la térra rapidament i 

disminuía la durada de la producció de la vinya. Ni al propietari, ni 

al rabasser l i interessava exhaurir la vinya. El rabassaire sabia l'esforg 

que l i havia costat plantar-la i que si la vinya deixava de produir per

día tots els drets sobre la mateixa. L'amo sabía que; forgar el tren pro-

ductiu era, a la llarga perjudicial per 1'explotació global encara que, 

conjunturalment s'obtinguessin millors collites. La poda a dos botons i 

braguer (botó de reserva en cas ds gelades tardanes),era el que garantía 

1'equilibri; producció/durada de la vinya (203). 

La següent feina que es feia damunt del cep era «¿sporgar que en reali

tat, consistía en una segona poda. Es tractava de tallar aquells brots 

que no donarien fruit i que, per altra banda, el seu creixement treía for-

ga al raam. Calía que tota 1'empenta vegetal es descarregués damunt del 

raim. Fra Agustí assenyala que calia fer-ho al maig. Navarro Mas al maig 

o primers de juny i Barba al juny (204). 

Al Bages i segons la informació del Mas Noguera que despréé detallarem , 

«asporgar es feia a la primera quinzena de juny. 

Alguns autora assenyalen comuna darrera feina a la vinya l'cspampolar 

o treure aquelles fulles que no deixava tocar el sbl al raim i per tant, 

perjudicaven la madurado. Es feia a l'agost. Barba diu que en alguns 

llocs anava bé i en altres no (205). En les plantadas que coneixem del 

Mas Noguera i Mas Solei, aquesta feina no apareix citada mai. 

b/ Les feines de la térra: Caldria assentar un principi: com más es 

treballava la térra llaurant o cavant mes productiva era la vinya i mes 

durava. Establir quantes feines es feien a la vinya sois es pot fer a 

partir d'estudiar explotacions concretes. Els tractadistes aporten opi-

nions diferents segons el seu punt d'observado. 

Primer aspecto: les feines es poden fer llaurant o csvant, perb la 

manca de bestiar condicionava que les feines es fessin a ma. Vegem algu-



nes d'aqüestes discrepancias: 

-Fra Agustí indica tres feines: llaurar o cavar peí mes de febrer; 

segona cavada a l'abril/mitjans de maig i la tercera durant el juny (206). 

-Navarro i Mas: cal fer tres cavadas o tres llaurades, primera ge-

ner o febrer; segona per l'abril o maig i la tercera, lleugera, ei juny. 

Perb diu que a Catalunya "al mayor numero de estas o el de las mas precio

sas no admite otro cultivo que el del azadón" (207). 

-Giralt assenyala per la Marina del Penedés quatre feines: eixobrir 

o descalcar la vinya que era el conreu mes profund a 1'hivern; després de 

brotar els ceps a la segona quinzena de marg; magencar a . la 

florescencia deis ceps entre maig i juny i la darrera feina eixarcolar 

o extirpar les males herbes (208). El mateix Giralt, dona un esquema 

diferent per la finca de Can Bruna al Penedés en el segle XVIII:"podar, 

binar con bueyes, cavar con azada o azadón, majencar, segunda labor de 

reja con los bueyes, amigronar, expurgar"(209). 

La diversitat va Hígada a diversos elements: la possessió d'animáis 

per llaurar, la ma d'obra disponible, la situació del terreny, el c l i 

ma de la comarca, els rendiments possibles a obtenir etc. Perb si aquests 

elements influeixen, encara mes influirá la relació d'explotació que 

s'establia en el sí de la pagesia i que es basava en un augment de l'ex-

cedent a costa ds l'autoexpiotació de les petites explotacions pagases i 

que eren les que realitzaven la inversió de la forga de treball. Un aug

ment d'aquesta inversió implicava augmentar la prodúcelo i , per tant, 

l'excedent captat per la pagesia benestant propietaria de la térra. 

Assentem un altre principi:al Bages totes les feines a la vinya es 

feíen a ma, sois hem trobat la presencia deis bous per llaurar els ma

llols de lleva en el quart any i per aprofundir els valls en la quarta 

plantada del Mas Soleí. Durant trenta anys de conreu de la vinya,- el 

treball del bestiar és inexistent, tot son jornals humans. 

Anem a definir a partir de la plantada del Mas Soleí, quines eren les 

feines que es donaven a la vinya i els jornals que ocupaven. Per desgra

cia, algunes vegades, els jornals apareixen barrejats amb altres feines 

perb en general están especificats. El que no tenim és un cronología de 

les feines i caldra recorrer a la masoveria del Mas Noguera que en un 

any determínate 1805, especifica les dates que son pagats els jornals i , 

d'aquí podrem deduir aproximadament, les dates en qué es feia cada Teí

na a la vinya. 
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Les feines que apareixen a la plantada del Mas Solei son les següents: 

-Podar 
-Cavar 
-Resseguir o fer colgats 
-Rebordonar 
-Esgarrenxar 
-Esmagencar 
-Passar 

-Esporgar 

Totes eren fetes a jornal i en cap moment apareixen els bous o la muía 

per fer-ne alguna. L'únic animal que apareix és el burro per traginar 

la verema i els mulos per portar el vi a vendré. En 1'esquema que s'ha 

plantejab, podar i esporgar eren feines de cep, mentre que cavar, rebordo

nar, esmagencar i passar eren feines de cavada. Entre el podar i el cavar 

es solía resseguir la vinya i fer els colgats que calguessin i repondré 

aquells ceps que s'haguessin mort i no haguessin brotat ais inicis de la 

primavera. La feina d'esgarrenxar-no aparelK citada en cap manual i , en 

canvi^en el Mas Solei té la seva importancia. A manca de más dades, creiem 

que-, es tractava d'una feina de cava, potser suau i superficial com re

cordarla la prbpia paraula "esgarrinxar" (esquingada suau a la pell). 

A part d'aqüestes feines trobem com a feina complementaria que es rea

litzava de tant en tant, la d'arreglar i escurar les rases perqué circu

les l'aigua. A 1774 trobem uns jornals per fer valls i a 1793, entreca

var el mallol. La documentació no aclareix si es tractava d'una amplia

do de l'area plantada o simplement refer alguna part de la vinya que no 

hagués arrelat prou bé. Peí volum de jornals emprats, tant en una situa

do con en l'altra, no afecta a les mitjanes globals. 

El quadre 2.50 mostra també per cada any els jornals que ocupava ca

da feina. Quant a la font apareixen dues labors, citem el total en una 

de les feines i fem un senyal a l'altra feina que apareix agrupada. La 

xifra així indicada és valida peí calcul del total perb no per la mitja

na del que ocupa cada feina. A la columna del total apareixen els jornals 

que cada any s'empraven a la plantada i en els totals verticals ia. mitja-

na de jornals d'aquella feina i el número de vegades a partir de les 

quals hem obtingut aquella. Obtenim el següent quadre de feines: 

F'eirví-s jornals/jornal Jornals/Ha 

Podar 
Cavar 
Resseguir 
Rebordonar 
Esgarrenxar 

21̂ 2 
19,5 
8,4 
19,2 
29,7 

1,63 3,33 
1,5 3,06 
0,65 1,33 
1,48 3,02 
2,28 4,66 



Esmagencar 17 ,2 1,32 
Passar 18 ,^ 1,42 
Esporgar 15 ,7 1.21 
Treginar verema 6 ,2 0,48 
Veremar 33 ,2 2,55 
Rentar tines 2 ,3 Q.ial 
Prsmsar 10 ,9 0,84 
Trepitjar 2 ,9 0,22 
Altres 7 ,6 0,58̂  

16,34 

26,17á 

2,7 
2,9 
2,47 
0,98 
5,21 
0,37 
1,72 
0,45 
1,18 

33,38 

Un calcul similar podem fer amb les plantades del Mas Noguera. A mes 

de la masoveria^la Seu tenia una vinya que conreava directament. Quan 

el Rnd .Canals se'n feu carree es deuria trobar amb una vinya vella que 

calia renovar i des del primer any de comptabilítat ja trobem referen

cia a noves plantades, que no es poden sistematitzar comen el cas del 

Mas Solei. 

En els primers anys, tenim mes o menys detallades les feines de 

la vinya vella i destaquen dues llaurades, una després de cavar que es 

deia "prixar"i una altra abans de passar amb esqueleta que s'anomenava 

simplement "llaurar amb bous". A 1775, les feines de llaurar la vinya 

desapareixen i/a la vinya nova que en resultara, tots els jornals serán 

a ma. El quadre 2.51 mostra la distribució de les feines en la vinya vella. 

QUAWE 2.51 

reines a la vinya vella del Kaa Noquera i jornals que 

ocupawtn. 
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1770 12 15. 2 3.5 11 8 4 12 
1771 14,5+ 2 + 12 8 *,5 U 8 

1772 
14,5+ 

2 12 7 4 4 4 
1775 12 2,5 2 12 8 5 12 
1774 10 11 2 11 10 3 11 6 

Els buits de podar i esporgar mes aviat els atribuim a la dificultat 

de la font per aclarir quins jornals es destinen ais mallols plantats i 

quins a la vinya vella. El quadre mostra clarament les dues llaurades: 
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prixar que en aquest cas ocuparía 2 jornals i llaurar amb bous que ocupa

ría el doble de feina (4 jornals). En no saber els jornals que hi havien 

plantats és impossible saber els jornals de bous per jornal i Ha. A ni

vell aproximatiu si relacionem el podar del Has Noguera i el del Mas So

lei - i ho fem sim.plement perqué el podar en aquesta .última apareix ̂om 

la feina mes establo-, la vinya vella tindria 6,75 jornals. A partir 

d'aquesta suposició, les feines de llaurar ocuparían: 

Jornals/jomal Jornals/Ha 
Prixar 2,1 
LLaurar- amb bous 4,1 

0,31 
0,61 

0,63 
1,25 

Pero a partir de 1774, desapareixen les feines de llaurada i totes es 

fan a ma. Ja hem dit que la vinya esta en un procés de renovació i 

d'ampliado de l'area plantada i podem afirmar que no és fins a 1782 que 

assoleix un punt de normalitat. ts a partir d'aquesta data que el quadre 

2.52 recull les feines i els jornals emprats. 

QUADRE 2.52 

Peines i jornals a la vinya del Mas Noguera 17S2 - 1803-

1782 
1783 
1784 
1765 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
ISOO 
1801 
1802 
1803 

a: 

i 

53 

ce 
u. 
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a. 
ce w i 

19 
17 ' 
19 
19,5 
13 
24 
18 
15,5 
18,5 
21 
20 
19 
21,5 
19 
21 
27 
20 
23 
21 
21 
21 
22 

40 
41+ 
31 
36+ 
36 
27 
30 
34+ 
31 
27 
32 
32 
31+ 
31 
34 
33 
23 

35 • 
31 
51 
26 

14 
+ 
12 
+ 
21+ 
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18,5 

7 
1 
+ 
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12 
13 
16 
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24 
24,5 
21 
29 
31 
26 
26,5 
14 
26 
25,5 
23 
32 
33 

'24 
20 
19 
21,5 
40 
23 

o: 

a. 
< 
£ 
u. 
ce 
a. 

4 
4 

3,5 
4 

17 
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3 
4,5 
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4,5 
4 

18 
18 
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17,5 

12 
11,5 
11 
12 
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13 
13 
13 
12 
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(1) Adobar rases? 

(2) A partir d'aquest any apsrelxen barrejats els jornals de pesar la verema deis parcers i el trepitja 

Hem anotat e aquesta columna l a meitat deis j o r n a l s . 



La diferencia fonamental entre la plantada del Mas Solei i la plantada 

del Mas Noguera és que en aquesta darrera en cap moment, apareix la feina 

d'esgarrenxar, la que més jornals ocupava després de veremar mentre qie 

les cavadas, ocupen en aquest darrer més jornals, gairebé fins a compen-

sar-se. Topem de nou amb el desconeixement de l'area plantada a la Nogue

ra. Ho deduim a partir de les dues feines que sembla que es fan per igual 

en un lloc i en un altre, podar i ésporgar. Posant en relació les dues 

mitjanes i partint que al Solei eren 13 jornals plantats, s'obtenen els 

següents resultats: 

Segons el podar 12,4 jornals 
Segons 1'esporgar 11»7 jornals 

L'escassa diferencia pot confirmar-nos la viabilitat del procediment. 

Així podem acceptar que a la Noguera l'area plantada era de 12 jornals i 

ssgons aixb, el nombre de jornals per jornal i Ha eren els següents: 

Feina X Any Jornals/jornal jornals/Ha 

Podar 20,2 1,68 3,43 
Cavar 32,6 2,72 5,56 
Resseguir 8,9 0,74 1,51 
Rebordonar 30,6 2,55 5,21 
Magencar 29,3 2,44 4,98 
Passar 27,9 2,32 4,74 
Esporgar 14,1 1,18 2,41 

Traginar 8,3 0,69 1,41 
Veremar 26,3 2,19 4,47 
Trepitjar (4,3) (0,36) (0,74) 
Premsar (15,5) (1,29) (2,63) 

18,16 37,09 

Hem posat entre parentesi les dades de trepitjar i premsar perqué en 

realitat a la documentado incJxaen les vinyes deis parcers i per tant, 

s'inverteixen més jornals que no pas a la vinya prbpia del Mas Noguera. 

Si substituim aqüestes dades per les del Has Solei ei total de jornals 

per jornal es reduiria a 17,57. El Mas Solei en necessitava 16,34. Com-

parant una plantada i una altra aquest és el quadre que en resulta, 

Feina Mas SOLEI Mas NOGUERA 

Jornals/Jorn. % Jornala/jorn. 0/ 

,a 

Podar 1,63 9,98 1,68 9,56 
Cavar 1,5 9,18 2.72 15,48 
Resseguir 0,65 3,98 0,74 4,21 
Rebordonar 1,48 9,06 2,55 14,51 
Esgarrenxar 2,28 13,95 



Hagencar 
Passar 
Esporgar 

1,32 

1,21 

8,08 
8,69 
7,41 

2,44 
2,32 
1,18 

13,69 
13,2 
6,7 

Traginar 
VereíT.nr 
Trepitjar 
Premsar 
Rentar tines 
Altres 

2,55 
0,04 
0,22 
0,18 
0,58 

26,13 

3,55 

0,69' 
2,19 

(0,56) 0,84 
(1,29) 0,22j 24,42 

16,34 17,57 

Tr»o«lU o lea winyeo d«l Han Solei i Has Kacuern 
1 durada de cadoncuii. 



Els jornals totals per cada jornal de térra son similars, els percen-

tatges propers en el podar, esporgar, resseguir, un xic menys en el vere

mar malgrat que ambdós s'aproximen al 25% de la feina total, i les cava-

des difereixen perqué en eLSolei hi ha una feina de mes que s'enduu bona 

part de la diferencia. Podriem dir perb, que a la Noguera les feines apa

reixen molt mes ben limitades; uns poda important (9,56 % deis jornals) i 

una de secundaria l'esporgar (6,7%), una feina de reconstitució de la 

vinya, resseguir i fer colgats (4,215o) i quatre cavados seguidas, que ocu

pen gairebé els mateixos jornals (de 15,48 % la primera i mes important 

la darrera o Passar amb el 13,2S). 

Ens queda clarificar quan es realitzaven aqüestes feines. Per desgra

cia el col.lector no va anotar mal en el Mas Solei les dates en que es 

realitzaven els jornals, tant sois apuntava els jornals emprats. Sois 

ho feu l'any 1805 i en el Mas Noguera. En realitat apunta quan paga els 

jornals, perb ho feu molt sovint i les dates de pagament ens permeten, 

aproximar-nos a quan es feien les feines. 

17,5 jornals de podar (un jornaler dona) 

jornals de cavar (un jornaleir) 
jornals de cavar (2 jornalers) 
jornals (cal suposar de cavar) 

(un jornaler) 

jornals resseguir i fer colgats (2 jornalers) 

10 de marg 17,5 

24 de marg 11 
31 de mar? 15 
6 d'Abril 9 

15 d'abril 15 

20 d»abril 9 
28 d'abril 4 
5 de maig 7 

sa de maig 12 
19 de maig 3 
23 de maig 10 

13 de juny 7 

2 de juny 7 
13 de juny 6 

9 de juny 1 
13 de juny 7 

14 d'octubre 3,5 
14 d'octubre 2,5 
25 d'octubre 3 

14 d'octubre 3 

jornals de rebordonar 
jornals de rebordonar 
jornals de rebordonar 

(un jornales dona) 
(un jornaler) 
(un jornaler) 

jornals de magencar (un jornaler dona) 
jornals de magencar (un jornaler dona) 
jornals (cal suposar de magencar) 

(un jornaler aona) 

25 d'octubre 

jornals de magencar 

jornals de passar 
jornals de passar 

jornal d'esporgar 
jornals d'esporgar 

jornals de burro 

jornals veremar 
1,5 jornals veremar 
3,5 jornals veremar 
6 jornals veremar 
1 jornal veremar 
7,5 jornals veremar 

(un jornaler home) 

(un jornaler hoiiie) 
(un jornaler home) 

(un jornaler dona) 
(un jornaler) 

(un jornaler dona) 
(pare de la dona) 
( f i l l de la dona) 
(un jornaler) 
(un jornaler) 
(de roinyó) 



25 d'octubre 2 jornals de pesar i trepitjar (un jornaler) 

25 d'octubre 13 jornals de premsar (un jornalesr) 

Queden sense data precisa 13,5 jornals de treballar la vinya i 

24 jomáis de veremar. 

Mpartir d'aqüestes dates podem elaborar el següent calendari: 

Podar ¿fináis de febrer/principis de mars; 
Cavar =2a quinzena de marg/is quinzena d*abril 
Resseguir =is quinzena d'abril 
Rebordonar =2§ quinzena d'abril 
Magencar =maig 
Passar =1® quinzena de juny 
Esporgar =1̂  quinzena de juny 
Veremars la quinzena d'octubre/ 2S quinzena d»octubre 

Després d'esporgar en el mes de juny sembla que a la vinya no s'hi 

feia cap mes feina fins el temps de veremar, almenys no es paga cap jor

nal en aquest sentit. D'aquest calendari es dedueix que la vinya ocupava 

la ma d'obra des de fináis de febrer al mes de juny de manera continuada 

i a l'octubre per veremar calla recorrer a toái tipus de ma d'obra dispo

nible (dones, horoes, minyons i avis segons es desprén de l'any 1805 al 

Mas Noguer^, Queda encara per analitzar els adobs que s'empraven a les 

vinyes. 

2.3.5, L'adobat de les vinyes 

Fra Agustí deia que alguns en els forats deis sarments abocaven glans 

i "yerbas" i també la brisa. Mes endavant suggeria que les vinyes es po

dien femar quan eren novament plantades i de sis en sis anys (210). 

Pero la impressió de la realitat era la gairebé abséncia d'adobs per 

les vinyes. Barba deia que no se'ls hi donava altre adob que les-feines 

habituáis; qui respohia l'enquesta de Zamora havia de reconeixer el ma

teix i Roig ho generalitzava per la provincia ds Barcelona i ho concreta-

va al Bages: "Los adobs que s'emplean son escassissims o nuls" (211). 

Giralt planteja el que vsnim insjstint al llarg del capítol: "Calía 

substituir els adobs per un major esforg de treball" (212), I l'opció 

de la vinya peí bestiar implicava l'ús de l'adob vegetal i la vinya el 

produia en bona part: els seus propis sarments i la brossa que es po

dia recollir en els marges o en el bosc del propietari si aquest ho dei-

xava. Giralt exposa dos métodes d*adobar amb brossa: Vallejar, que con-
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sistia en obrir una rasa de dos pams d'ample i quatre de profunditat 

entremig de les files deis ceps, omplir-la de sarments, brossa i excre

menta si se'n teñen, i colgar-la de nou? i Peu Rocar, que consis; tia en 

obrir un forat davant de cada cep i omplir-lo de brossa "representava 

un treball equivalent a la plantado de la mateixa vinya" (213). 

és Navarro qui informa més sobre 1'adobar i perraetra confrontar-ho 

amb el Bages. Suggereix la següent pr^actica: 

-La vinya s'havia d'adobar ja el primer any colgant materia or

gánica &ls valls. 

-Les vinyes espesses que donessin un vi mitja calia adobar-Íes des

prés de 12, 14 o 16 anys de donar fruit i després de 6 en 6 o de 8 en 

8. Amb les millors vinyes s'havia de recorrer a l'adob quan arribessin 

a velles i disminuissin el seu rendiment. 

-S'havien d'adobar de novembre a marc?, vallejant, colgant fems o 

brossa. Creia que amb el fems es deteriorava el vi almenys els dos 

primers anys. 

-Suggereix diverses materias útils per adobar: orujo, brisa, el 

fang, la cendra, deixalles d'edificis, sabates, draps, pells, cuirs i 

pells, marga, argila i sorra (214). 

Que passara al Bages? D'entrada els fems eren escassos i sembla que 

dominava l'ús de la brossa i els sarments. Dues fonts ens informen, les 

plantades que hem estudiat i els contractes de rabassa morta. 

Dones bé, ni a la plantada del Mas Solei, ni a la plantada del Mas 

Noguera apareixen re fe rendes a l'ús d'adobs. Es podria afirmar amb 

certesa que en els trenta anys estudiats les vinyes no s'adobaren. Tal 

vegada ens trobem davant de vinyes de qualitat que com deia Navarro no 

calia adobar-Íes fins a velles. Aquesta hipótesi se'ns confirma per

qué al Mas Noguera en els primers anys hi ha referencies a colgar-fei-

xos: 

-1775 -"Per lo treball de fer 200 feixos per colgar-los a(la vinya 

vella a 1 IL lOs. lo cent i 10 jornals de fer y obrir las passadas de la 

viña vella per colgar los feixos" 

-1777 -"Per lo treball de fer 800 feixos portar i colgarlos a la 

vinya vella. 

-Per fer 600 feixos a 1 11. lOs. lo cent i per 20 jornals 

portar i colgarlos". 

En realitat cal pensar que el Col.lector decidí arrencar una part 
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de la plantada vella i 1'altra part renovar-la a base d'adobs. 

Dos anys mes apareix la feina de fer feixos i colgar-los ; a 1778 

(400 feixos, 10 jornals de traginar-los a coll i 12 per portar brossa 

i colgar-los), i a 1779 (400 feixos, 4 jornals d'home i burro per tra

ginar-los i 13,5 per colgar-los), pero ambdós casos no eren per la vin

ya vella sino per les plantados noves. Se'ns confirmaría així que en 

els valls que es plantaven ceps solía enterrar-s'hi brossa com adob. 

Cal assenyalar per aixb, l'absencia d'aquesta practica en el Mas Solei 

i en els anys postoríors. 

Una altra font per detectar les practiques d'adobar son els contrac

tes de rabassa morta. Les clausules especifiquen l'ús deis garbons. A 

vegades se'ls podría quedar el rabassaire amb la condició d'utilitzar 

aquests en la pê a de térra (215). Es podria generalitzar dient que 

aquesta obligado s'especifica a mesura que passen els anys. 

Algunes vegades, s'especifica que sí no es destinen per adob a la 

pega de térra el rabasser haura de pagar la quarta part (216). Amb 

la palla s'instítueixen pactes d'un tipus similar (217). Poques vegades 

es menciona la brisa com adob, en alguns casos es diu que quedara pei 

rabasser per fer-ne el que vulgui (218), en altres s'ha de consumir 

per adob en la mateixa térra (219). Algunes vegades la premsa de l'amo 

es pot utilitzar perb la brisa queda per aquest (220). 

No s'indica, en canvi ni la freqüencia d'adobar ni la utilització 

obligatoria deis fems. A mesura que passa el baraps, en els contractes 

consta l'oblígatorietat d'adobar les vinyes amb els sarments que ella 

matiixa produeix per garantir-ne la producitivitat i que, en cas de so-

brar-ne o no adobar-se l'amo estableix l'obligació de pagar-ne el quart. 

A vegades s'utilitzava en les mateixes condicions la brisa i la palla 

que la pega produia. El sistema anava llígat a l'escassetat de bestiar 

que provocava inexistencia d'adob animal, compensat perqué , la pro

pia vinya produia el seu adob. Al bosc de l'amo sois calia recorrer-hi 

per fer els primers formiguers, després la vinya s'autobastia. 

2.3.6. Veremar i la fabricació del vi 

Després d'esporgar els ceps peí mes de juny, no es feia cap altra 

feina a la vinya fins la verema o recollida del raim. 
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a/ Els tipus de cep. 

Calia'un. cep que s'adaptes al terreny i ai clima de la comarca. Les nostres-

referencies son exigües perqué els contractes com a molt especifiquen que 

cal plantíj- de bones especies, sense entrar en mes detalls. Alguns aporten 

mes informado: 

-Heretat de la Riera a Santpedor; 1768: "haura de plantar cada any mil seps 

tots de planta y menas negras" (221). 

-Mas Servitja de Vallformosa; 1850: "plantada de ceps de bones menas, no 

podent-hi plantar cap PAYO, ni CUAS OE MULTO DE LAS MENUDAS" (222). 

-Mas Farreres de Manresa; 1870: "no pudiendo plantar otras cepas que las 

llamadas SUMÓLES, NEGRENYONS i RICAPOLLS" .(223).. 

-Mas Servitja de Vallformosa; 1870: "viña espesa de buena calidad y no las 

llamadas CAP PAYO, QUA DE MOLTO DE LAS MENUDAS Y GALCERIUS, debiendo plantar 

150 cepas de las llamadas BALENSIANS Y 200 QUAS DE MOLTO GRANDES" (224). 

Roig afirmavá que les varietats de cep que es conreaven al Pía de Bsges 

eren: de raim negre SUMOLL, TERRASSENC. , GARNATXA i MONASTRELL: i de'raim 

blanc PICAPOLL. Els mes resisterfe al calor i la sequedat eren el SUMOLL i 

la GARNATXA, a la sequedat el picapoll i al fred el TERRASSENC. i el MONAS

TRELL (225). Vila Vaienti planteja que els ceps tradicionals eren el sumoli, 

picapoll, garnatxa i xarel.la (226). I Jaume Raventós confirmava el 3.904 el 

predomini del sumoll i del picapoll (227). 

No podem dir mes sobre el tema. Sembla, perb, que al llarg del XVIíI i del 

XIX es produí una certa especialització (o, tal vegada, tria) de les especies 

mes beniiadaptades, i s'arriba a fináis del XIX amb un predomini del SUMOLL, 

negre i el PICAPOLL, blanc, aquest sobretot a les rodalies d'Artés. 

b/ La data de veremar. 

En alguns indrets la data de comentar la verema estava regulada o bé peí 

senyor o bé per l'autoritat municipal (228). A Roa (Burgos) la verema es por-

tava en una tina comuna i era precís que l'autoritat municipal regules el 

comengament del veremar (229). RoberfcLaurent, per la Cote d'Or francesa de

fineix el ban de verema com el dret del senyor a fixar una data peí comenga-

ment de la verema. La seva existencia obela a diverses raons: no veremar 

abans que el fruit estigués raadur (era la tendencia deis petits colliters 

que tenien por d'alguna pedregada); que els forasters ho sapiguessin; que 

els veremaires treballessin junts i no causessin problemes ais que no vere-

maven i per comoditat ais que cobraven el dalme (230). 

No tenim cap noticia a Catalunya de 1'existencia d'aquesta regulado col.Lsc-
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tiva. Al Bages, tampoc. Son eis contractes de rabassa els que a vegades 

regulen la data. Existia un evident interés del propietari en que tots els 

seus parcers veremessin al mateix temps, a f i i efecte, d'omplenar les tines 

els mateíxos dies i que el pesador pogués fer la feina de tots albora. 

La regulado més simple és la clausula que fixa que el rabassaire haura 

d'avisar amb tres dies d'antelació a l'amo perqué aquest pogués estar prepa-

rat per rebre la verema i per "inspeccionar y presenciar si vol per i o al

tre las ditas feynas" (231). Pero és obvi que aquesta opció afaveria al par-

cer el qual en definitiva, pedia veremar quan volia, per aixb en algún cas 

trobem que s'inverteix el sistema; no podra veremar sense perraís de l'amo, 

al qual haura d'avisar tres dies abans perqué l i doni el permís (232). 

En un altre pilot de contractes, la clausula anterior és complementada amb 

una data, anterior a la qual no es podra veremar. Aquesta data pedia ésser 

St. Miquel (30 de Seterobre) (233), Sta. Teresa (15 d'Octubre) (234) i , sobre

tot, el Roser d'octubre (7 d'octubre) (235). Es concretava més, perb peí pro

pietari continuaven subsistint dos problemes: a/ que malgrat esperar la da

ta, els parcers veremaven en dies diferents i b/ i d'altra banda, el fruit 

podia madurar abans de la data indicada. Alguns contractes prevelen aqüestes 

situacions: 

-si hi havia sis parcers a punt de veremar l'amo podia obligar ais altres 

(236). 

-no es podia veremar fins al Roser "a no ser que a coneguda de l'amo se 

veges clárament que los rahims se per<íessen y avisar quatre dies abans al 

concedent" (237). 

-si es tardava a veremar més que els altres parcers hauria de pagar el pe

sador i se'1 podria obligar a veremar a f i de tancar la tina (238). 

Deis contractes podem deduir que la data a partir de la qual es veremava 

era a partir del Roser d'Octubre. Per Vila Valenti els ceps tenien'un cicle 

vegetatiu més llarg i la verema es feia de St. Miquel (Seterobre) a la Festa 

de tot Sants (239). Les vinyes del Mas Noguera hem vist més amunt que a 1805 

es van veremar sobre el 10 d'Octubre. 

Podem concloure que al Bages no existí el ban de verema i que la data del 

comengament d'aquesta era a criteri del parcer, si bé havia d'avisar a l'amo 

tres dies abans, Poc a poc, la relació de forga que suposava el contráete, 

es decanta cap a l'amo que imposa una data a partir de la qual es veremava 

i 1'obligadó de fer-ho conjuntament amb eis altres parcers. Aquesta homoge-

neització afavoria sobretot l'amo que podia esperar que el raim fos més madur, 
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que arribes a les tines al mateix temps i controlar i inspeccionar millor 

les parts deis fruits. 

c/ Veremar, trepit.iar i trascolar, 

Fra Agustí assenyalava que la causa de molts vins agres era que a les vin

yes hi havia ceps diferents i quan es veremaven no es tenia en compte la se

va maduració (240). Barba en canvi assenyalava que en alguns llocs el raim 

es collia segons anava madurant, mentre que en altres barrejaven raims verds 

i madurs (241), No tenim cap noticia de la practica utilitzada al Bages si 

bé la configuració d'uns vins tipies de la comarca -clarets, negres i blanc 

d'Artés- fan pensar en una certa homogeneitaf de :1a collita. 

QUADRE 2.53 

Plantada del HAS SOLEI. Jornala d'heae, dona o minyé en l a wsrema. 

ANY HOME DONA MINYO' 

Jornals Sous/jor. Jornala Soys/Jor. Jornals Sous/jor. Don a a - M i n y ó n a S a l a r i Dones 

1777 3 7 12 4 3 5 83,3 57,1 

1775 5 7 10 5 12,5 5 81,8 71,4 
1779 18 7,5 15+ i,5 * 4,5 45,5 60," 
1780 18 7,5 15 5 45,5 66,7 
1781 - . _ - -
1782 14 7,5 5,5 6 5/5 5/4 52,5 BO 

1763 25 7.5 14 5 8 3,75 46,8 Ó6,7 
1784(2) 31 7,5 6 5 16,2 66,7 

1785 20,5 7,5 29,5 5 59,- 66,7 
1786 11,5 7,5 20 5. - - 63,5 66,7 
1787 15 7,5 25 6 6 5 67,4 80 
1768 26(1) 7,5 14,5 5 • 35,8 66,7 
1789 26,5 7,5 11 6 - 29,3 30 
1790 29 , 7,5 14 6 - 32,6 • 80 
1791 23 7,5 ó 6 - - 20,7 .30 

1792 29 7,5 - - - - - -
1793 26 10 - - - -
1794 23 10 - - - - -
1795 26 11,25 2 7,5 - - 7,1 66,7 
1796 22 11,25 - - _ -
1797 31,5 11,25 > - - -1790 21 , 11,2S 6 10 - - 22,2 • 85,9 
1799 29(1) 11,25 - - - - - -
1800 25 11,25 - - - - - -
1801 27 11,25 - - - - - -> 
1802 24 . 11,25 - - - - -
1803 40,5 11,25 - - -
1804 34,5 11,25 m — 

(1) Apareix conjuntament awb t r e p l t j e r . 
(2) A p&rtir d'aquestB data l a documentació no di s t i n g e i x hones/dones, sola apareix un s a l a r i 

d i a t i n t . 

La verema implicava tres feines simultanies: collír el raims, transpor

tar ia verema a la tina, trepitjar-la i algunes vegades prsmsar-la, segons 

el tipus de vi que es volgués fer. 

El raim era collit amb el vermall, posat en coves i portat a les portado-
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res, especie de cubells de fusta de forma troncocbnica. La necessitat de re-

collir tot el ralm amb el rainim de temps possible, responia fonamentalment 

a dues raons; reduir el risc d'alguna pedregada i evitar la maduració exces

siva, així com omplenar aviat la tina perqué el ralm fermentes tot albora. 

Aixb mobilitzava tota la ma d'obra disponible. Roig parla de la participado 

de moites dones i nens í uns homes anomenats sagarretes que veníen de la Se

garra, Víc i Berga (242). No hem pogut comprovar en la documentado aquesta 

vínguda de gent d'altres llocs, en canvij si que es potent la particípació 

de les dones i minyons en la verema. Al Mas Solei la distribució de la feina 

de la verema es recollida en el quadre 2.53. 

Com es pot veure, el treball de dones i minyons comenga essent molt elevat 

per anar-se reduint progressívament, fins arribar a 1792 en que practicament 

desapareix o almenys tots els jornals son pagats al mateix preu. No sabem 

per quins motius aixb es produi. El salari de dones i nens sempre és mes baix, 

normalment una tercera part i en alguns anys una cinquena part. Vegem ara 

les dades del Mas Noguera (quadre 2.54). 

QUADRE 2.54 

Plantada de vinya del MAS ^40GUERA. Jornala d'home, dona i ninyó en l a verema. 

ANY HOME DONA i MINYO' 1 % S 

Jornals Sous/Jor, Jornals Sous/Jor, Dones-Mlnyons S a l a r i Dones-Minyona 

1771 6 6 12 4,5 66,7 . 75,-
1772 9 6 11 4 55 66,7 
1773 . . - . 1774 5<1) 7 10 4 66, 7 . • 57.1 
1775 7 7 12 4 63,2 57,1 
177É 7 6,67 ó 4 46,2 60,-

. 1777 10 / 17,5 4 63,6 57,1 
1778 « . 1779 13 7,5 12 5 40 66,7 
1780 16 7,5 32 5 66,7 66,7 
1761 9,5 7,5 9,5 5 50 66,7 
1782 13 7.5 30 5 69,8 66,7 ' 
1783 10 7,5 12 5 54,5 66,7 
1784 10,5 7,5 4/i6 6/5 65,fi ."80/66,7 
17SS - 8 7,5 16 5 66,7 66,7 
1736 12 7,5 12,5 5 52,1 66,7 
1787 5 7,5 16 5,5 76,2 73,3 
1738 11 7,5 9/9 6/5 62,1 80/66,7 
1789 13 7,5 18 • 5,5 58,1 73,3 
1790 26 7,5 
1791 16 9 . 10 6 38,5 66,6 
1792 10 9 3/1 6,25/7,5 28,6 69,4/83,3 
1793 14 11,25 12 7,5 46,2 66,7 
1794 25,5 11,25 - > _ 
1795 3 11,25 20 10 87 88,9 
1796 25 11,25 3 ID 9.4 88,9. 
1797 30 10 8,8 9,1 •88 
1798 5 11,25 10/9 10/7,5 79,2 88,9/66,7 
1799 12 11,25 1/1 7,5 • 40 •••66,7-
1800 13' • 11,25 6 7,5 31,6 '66,7 
1601 18 11,25 3,5 7,5 16,7 66,7 
1802 40 11,25 - . 
1803 15 12 4 9,3 17,4 77.5 

(1) A «és,5 J . d'home i «inyó a 10 S. els dos. 



En el Mas Noguera el pes deis jornals de dones i minyons no desapareix, 

perb sí que a partir de 1790 es copsa una davailada progressiva del pes 

d'aquest tipus de jornals, O'estar per damunt del 50 i 60 S es passa a ni-

veils del 10 fé, la proporció habitual dsl salari de les dones respecte ais 

homes era d'una tercera part inferior, si bé aquesta proporció es manté al 

llarg del període estudiat eom a important. En els darrers anys del segle 

sentsls créixer mes de pressa el de les dones, A qué cal atribuir aquesta re

dúcelo deis jornals de dona i rainyó? Caldria saber si es produeix també a 

d'altres nivells o simplement és un fenomen conjuntural de 1'administrador 

dé les finques ds la Seu, Estaría avan^ant el treball textil entre les dones? 

Veremarien les prbpies vinyes? Ens cal mes informació. Estero davant d'un 

vinyar explotat amb ma d'obra assalariada. S'observarla el mateix comporta

ment en les petites explotacions viticoles? Aqüestes no podien seleccionar 

la «a d'obra. i- en el període de inés intensitat no e«spot estranyar trobar*-

hi tots els elements de la familia. En pie segle XIX quan les dones estabi-

litzin el seu treball complementari a les fabriques téxtils, és possible que 

deixin d'anar a veremar i aleshores els homes recorrerán a formes de col.la

borado col.lectiva entre ells peí temps de les veremes, 

£1 vi recollit calía transportar-lo a la tina per xafar-lo, i deixar que 

el most fermentes. Aquí es plantejava el' primer problema. Calía transportar 

les portadores de ia vinya mes o aienys allwiyada del poblé a la tina propia, 

peth abans, la part de mtma corresponent a l'aao de la pe^a de térra» ca
lía transportar-la al mas. Era una obligado contemplada en tots els contrac-

tea de rabassa morta, perb sois al mas o a un altre lloc d'una distancia equi-

valent. El transport implicava bestiar. Els carros foren insxistents fins 

s la segoña meitat del segle XIX i el transport de ia verema s'havia de fer 

a bast, és a dir carregant una portadora a cada costat d'un burro o una mu-

la, 

Qyan no es disposava del burro necessari - i passava molt sovint- calla l i o -

gar-lo o intercanviar jornals amb un altre que en tingues, Altres he van re

saldré construint una tina '& la prbpia vinya o en el mas que cedía la térra, 

Vila Valentí assenyala que a l'area de Mura, Rocafort i Navarcles es produí 

aqysst fenowen (243). Un contráete ds rabassa d'aquesta zona ho-aclareixs 

*'Dono llicencia al mateix Adquisidor de fer y edificar una tina en la matei

xa térra, al casalot que se encentra en ella, a ,fi^ de .que, per,.,.ser tant lluny 

no l i costla tant los porta del v i , com l i costaría lo port deis rahims*.* (244), 

-D'aquest tipus de contractes n'hero trobat diversos. El pacte sol ésser que 

232 



quan la vinya torni a l'amo tornara tamba la tina (245). 

La verema es transporteva a la tina que era el lloc on es realitzava la 

fermentado. Les tines eren dipbsits més o menys grans, rodons normalment, 

amb les parets enrajolades i tapados per unes barres travesseres de fusta 

que s'anomenaven brescat. Damunt d'aquest s'abocaven les portadores i la ve-

rema era trepitjada. El most s'escolava per entre les fustes cap a la tina. 

Segons el vi que es fes (blanc, negre o rosat) s'afegia al most la rapa o 

es deixava a part, premsant-la per obtenir el maxim suc. La tina es tapava 

i es deixava fermentar més o menys temps. Barba deia que els pobles que no 

feien el vi per America no separaven la rapa i tiraven guix a la tina perqué 

sortís un vi "espirituoso y bien colorado" (246). 

Del que podem deduir de les plantades deis dos masos cal ássenyalar: que 

abans de veremar calia netejar la tina (al Mas Solei es necessitaven 2,3 jor

nals) i que per millorar el vi s'utilitzava el guix tal cora indica Barba (al 

Mas Noguera es comprava cada any de 1 Q a 2 Q de guix i a vegades s'especifi

ca "per posar al vi"). 

Després de la fermentado, calia trascolar-lo, és a dir treure'l de la t i 

na i embotar-lo. Per aixb les tines es construien de manera que tingusssin 

una obertura a la base per on poder-Íes buidar. Trascolar es podia fer més 

o menys rapid segons interessés. Roig assenyala sis dies com a minim i un 

contráete del Bages ens diu que s'ha d'haver trascolat per St. Andreu (30 

de novembre) (247). Perb si havia fermentat amb la rapa, aquesta quedava dins 

la tina empapada de vi. Per aprofitar-lo es premsava (248). Normalment es 

posava amb botes a part, era considerat de menor qualitat i s'anomenava vi 

premsat (249). La brisa era el que quedava després d'haver-se extret el v i , 

la part solida de la premsada. Hem insinuat més amunt la seva ütilització 

com aliment peí bestiar, sobretot poros i gallines (250). 

Si el vi s'havia fet a la vinya calia transportar-lo al lloc on es tenien 

les botes. Si s'havia fet a casa sois calia canviar-lo de lloc. 

• En les explotacions vitícoles que hem estudiat, el vi trascolat de la t i 

na era conduit per traginers a Manresa on s'embotava i era venut poc després. 

Així en la documentado trobem després de trascolar les següents feines i 

despeses: 

-Port del vi; Era fet per traginers. que solien cobrar a tant la carga 

de vi transportada o bé a tant per jornal. En el Mas Solei fins a 1787 es 

pagava a tant la carga- i a partir d'aquesta data a tant el jornal. Se'ns 

indica que el port era fet per dues mules. No apareixen en aquesta feina els 

burros. 



-Rentar botes. 

-A.iudar ais traqiners i escórrer bóts . 

-Compra d'oli, taps i "omisoa", que eren els ingredients necessaris per 

curar les botes. Aquest material apareix tots els anys a l'horo de trascolar. 

-Aiquardent per millorar el v i . Sois apareix en el Mas Noouera i en els 

primers anys (1770-1774). Precisament durant la producció de la vinya vella 

i abans del canvi de sistema de conreu que significa que els bous desapare-

xeissin de les tasques vitícoles (251). 

d/ El tJDus de vi. 

Disposem d'un parell de descripcions del vi de la comarca. 

-"Los vins d'aquesta comarca presentan un tipo bastant igual y sostingut, 

essent de una producció alcohólica regular y de colorado rojenca, si be de 

no molta intensitat. Se fan també vins clarets y vins blancs. Domina el xa-

rel.lo pera'la blanchs y'l sumoll pera'ls negres. En general, son vins de 

bon paladar y bastant frescos, utils pera la exportado y pera Íes necessi-

tats del mercat francés" (252). 

- I un anunoi de 1'Associació d'Agricultors del Partit de Manresa deia 

el següent a 1890: "Dins la comarca de Manresase cullen vins negres pastosos 

de 12 a 14* d'esperit, de fácil conservado, bon tast y demes circunstancies 

que'ls recomanan com a vi de taula y ademes la escpecialitat de vi ciar d'Ar

tés que tan justa anomenada ha adquirít en lo comer?" (253). 

I Vila Valentí, afirma que els vins obtinguts eren negres i clarets, d'una 

producció alcohólica mitjana (10-12") i de paladar frese i agradóle. "Eran 

famosos los claret<¿í del Pla de Bages (Artes, Manresa, Santpedor) elaborados 

con los mejores picapolls" (254). 

Possiblement aquest fos un punt d'arribada, el qual s'hauria aconseguit 

per un procés d'experimentació progressiva. Els contractes de mitjan' se

gle XIX prohibien o recomanaven uns determinats ceps; així incidien evident

ment en la qualitat, i calia que las parts deis parcers fossin homogenies 

per garantir un vi acceptable. No tenim, perb, informació sobre aquests pro-

cessos. 

En les dues plantades, quan es ven el vi, sol indicar-se simplement "vi", 

sense cap altre qualificatiu. Perb a vegades s'escapa el tipus de vi. Al Mas 

Noguera trobem, encara que poques vegades, qualificacions del vi com: (vi) 

premsat, (vi) per aiguardent, (vi) de bagots (brots de raims abandonats a 

la vinya després de veremar perqué eren molt verds), vi albaix (en poques 

quantitats i que no hem trobat citat en lloc mes) i vi claret que sembla se-
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ria el predominant. El Mas Solei sovint no ens informa del tipus de vi, pe

ro es cita el que és premsat, el destinat a aiguardent, el vinagre i sobre

tot el vi claret. Els "clarets" famosos dei Pía de Bages ja es trobaríen a 

la segona meitat del s.XVIII. 

2.3.7 L'utillatqe vitícola. 

Fins aquest moment hem analitzat fonamentalment les feines agrícolas que 

la vinya comportava i la ma d'obra que el seu conreu necessitava. Anem a veu

re ara l'utillatge vitícola que calia o el capital de rodatge de 1'empresa. 

Hem vist com feines a la vinya eren realitzades per treball huma que 

s'intensifica per adobar "la vinya davant 1'insuficiencia deis 

fems. L'únic moment que calia invertir un capital era en l'adquisició de 

l'utillatge precís peí seu conreu pero, sobretot, per 1'elaborado del vi 

i la seva conservado. La tina, la premsa i les botes eren les despeses més 

elevades de l'explotació i l'augment de Tarea conreada havia d'anar acompan

yat de l'augment de la capacitat de la tina i de les botes. 

Els inventaris de diversos pagesos del Bages ens ajudaran a precisar i'ins— 

trumantal vitícola. -. Hem dit en primer lloc que algunes de les eines citodes 

en el quadre 2.44 configuraven les eines de cava basiques de la vinya (pala-

fanga, magalles, aixades, magall i arpiots) i hem pogut observar la seva 

existencia en gairebé tots els casos estudiats. Anem a fer el mateix amb 

l'utillatge prbpiament vitícola (quadre 2.55). 

Un cop assenyalats els útils de cava, la resta d'utils vitícoles servien 

per la tasca d'elaboració i conservado del vi. Gairebé totes les explotacions 

tenien portadores peí transport de la verema. A continuació destaquen les 

aixetes d'aram o bé de llautó, sempre anotades a part i que servien per bui

dar les botes i les tines; es pot establir una relació entre els pagesos que 

més vi podien emnagatzemar i eJs que disposaven d'aixstes. Embuts per tras

colar la verema i mesures peí vi eren útils propis de les cases més benestants, 

Ens estranya que sois en 9 inventaris apareixin les podadores, l'eina que 

seria per podar i per veremar. Sois en una ocasió (en el Mas Solei) apareix 

citat el veremall com a útil específic. 

Malgrat que les plantades del Solei i la Noouera assenyalin la tasca d'es-

córrer bóts com a 'anual, sois en dos inventaris apareixen citats i no sa

bem si algún altre útil els substituía. Dues vegades també apareixen citades 

olles d'aiguardent (Francese Graner de Navarcles i el Mas Soler), en els al-
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tres casos no hi ha cap referencia. 

Aquests útils viticoles per veremar o trascolar eren iguala per a tots els 

grups pagesos. Variava la quantitat i -alnunea eines oue permetien realit-

zar l o tásela, amb más conoditat. ̂ erb on el capital disponible influía era 

en els altres estris basics i mes costosos de vinificació: la tina, la prem

sa i les botes. No es podia passar sense tina perqué era el lloc on fermen-

tava el vi, calla tenir-ne o cercar algún mitja per utilitzar-ne una; es po

dia prescindir de la premsa, si es procurava fer les premsades a algún lloc 

CUADRE 2.53 

Utlllatqe vitícola qua apareix ' en Inventnris de ^aqesoa dal Baqes. 

!2 
U l 

< 

a 
s 
U l 

1 

< s 
• J s 

=¡3 
i 

VI 
U l 

§̂  
§3 DATA DEL INVENTARI 

CARGUES 
DE VI 

t 

itóJERVACICNS 

1770 Vaienti OLIVERAS • 
aaghs de Navarcles '"2 "•2 1 3 4 3- 11-1770 0 

1770 Joan CASANOVAS 
é̂ iqes de Ssntoedor . 5 3 2 4 12- lV-1770 0 

1770 Mas ?U1G DELS A3S0ALS 
Cascellbell .i el Vilar 4 5 50 Í7-Vn-1770 0 Fusta pí̂ r HiK de,;^ 

1770 Mas GENERES 
Talamanca 2 2 1 9 72^*» 18- IV-1770 25 1/4 Fusta par bita de 25 

1770 Joan CANADELL 
paqes d'Artés 9 4 2 2. 1 10 82.5 8-111-1770 4 c. 

1770 Has ROCASALBAS 
' de Serrabina 4 3 2 1 2 1 9 16 5- 11-1770 3 e 4 

1773 Feo. GRANER, pagea 
de Navarcles 6 4 2 

z 2 l 1 9 l?8 21-III-1773 79 

1790 Mas FONT- OE LA SERRA 
Manresa 12 6 1 3 3 l 14 7?(15 17- n-1790 56 

1750 Josep ARÍ1AN 
paqes de Manresa 6 , . _ 7 28 17- 1-1790 8,5 

1790 Has CCSTAFREDA 
ce Súria 1 1 9 62,5 10- II-ITSO 19 Fusta per bota de 20c. 

1758 Vaienti TORRAS 
pages de Navarcles 4 1 4 21,5 3- IX-Í798 0 1 bota Inservible 

¡ 1830 Andreu PONS 
1 paqes da CartelIqalí 4 2 1 12 56,5 31-III-1830 20,5 

1330 Mea BASORA 
de Juncatíella 1 2 1 2 9 1151,̂  13- IV-ie30 102*17 

les 17 c. les teñen e.n 
una altra casa. 

1850 Mas HAS3ANA 
ds Fal3 8 2 1 . 4 3 1 19 i4a,é 18- IV-1850 106 3/8 

4 congrenya por bota 
de 7 c. 

1S:;6 fes^TAPIAS 
de Viladecavalls 42 12 1 2 •) 1 'l 28 ' 328 '21-'lX-Í846 94 (Jj 

vi ds pclir, vi rr.erin» 
i 2 c. d'aiquardeot 

1650 Mas SOLER 
de Cabrianes (3) 20 é 1 5 1 3 2 25 30a?' 30- 1-1850 

1 c. de vinagre, l e . de 1 
yi blanc.1 c. de raistela 

1850 Pere BRUNET, pages ' 
de Guardiola 2 3 . 1- i v - i e 5 o ' 

1850 Manuel SOLER, pages 
1 de Manresa -r 1 1 3 24-- 1-1850 

No diu l a cspecitat de 
de les botes-

• 1650 Joan LL03ET 
! paqes de Guardiola 3 1 9 66.; > 14- 11-1850 20 

1E5C Josep S O L X 

paqes de Navarcles 4 4 

J 

43,. 5 11- ÍV-1850 7 

(1) Calería afegir la cspacitat de dues bótea mes 
tílls al final ens passa igual. 

(2) No sebem la cspacitat de dues botes petites i 
qcsl és possible que fea de tina. 

(3) Apareix un "pasaabrisa". 

que és 11.legible en el docuraent.Una estava plena 1 l'altra buida.En dos carte-

tres carretells.Apareixen tsmbé dogues per botes i un bogader amb brescat el 
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o amb sortides casolanes que no eren tant eficagos; era important teñir bo

tes per guardar el vi i per donar-li gust, perb en cas de no tanir-ne venien 

a preu inferior a raig de tina, en perjudici de l'explotació vitícola. Tant 

les tines com les botes havien d'ésser capados de guardar el vi que en una 

collita de máxima producció es pogués obtenir. Si no es tenia aquesta capa

citat calia invertir mes diners en construcció de botes o llogar-ne a altres 

que les tinguessin buides. 

a/ La tina. 

Giralt assenyala que a mitjans del segle XIX es deia que les tines tenien 

una capacitat de 50 Hl. (41,3 cargues) perb, que n'hi havia de 100 i d'infe-

riors a 30 (255). 

El cost d'una tina era variable. Depenia del lloc on es construís, la mi

da de la mateixa i si es Iligava o no a una altra construcció. Una tina a 

la vinya implicava remoure una quantitat de térra notable, mentre que cons

truida en una casa de poblé al mateix temps de la construcció de l'edifici 

podia suposar aprofitar el moviment de térra per algar les parets. Calia al

gún jornal de fuster, de mestre de cases o de traginar, pero la mlí á'obra 

del pages podía contribuir a estalviar diners a la unitat pagesa. Calia cal

cular també que tingues una capacitat suficíent per. absorblr la producció 

máxima de l'explotació pagesa. 

Si com afirmem en el capítol següent el sostre maxim de la petita ̂ explota
ció son 16,5 Q. de térra i si suposem que es dediquessín totes a vinysi l'ex* 

plotació produiria 69,9 cargues, partint del rendiment mitja del Mas Nogue

ra (4,24 cargues/ Q.j. si comptem que havia de pagar el quart al propiptsri, 

la tina no havia de sobrepassar les .52,4 cargues de capacitat. 

En la plantada del Has Solei, el col.lector va haver ds construir una ca

seta -dita Mas Solei- i una tina de 120 cargues ce capacitat. El calcul fou 

realment aproximat. Es suposa que els 13 jornals rendiríen coro a maxim 9,23 

cargues i aquesta quantitat en trenta anys de collites sois es va sobrepas

sar a 1784 (10,11), 1787 (10,96) i 1803 (9,71). 

Curiosament, perb, a 1785, una collita després de no haver-hí cabut la ve-

rema, s'ampli^ la tina en una filada. La documentació barreja els costos de 

construir una caseta i l a tina, així com una barraca damunt de la tina. Es 

difícil calcular el cost, pero per aconseguir una aproximació utilitzarem 

un metode indirecte: sabem a 1785 el cost d'una filada, ho multiplicarem per 

8 filades que tenia la tina, mes el cost de la fossa i es sabrá aproximada-

raent el cost d'una tina de 120 cargues de v i . (V. quadre 2.56). 
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QUADRE 2.56 

Cost d'una fi l a d o de cairona de tina l'any 1785 en e l Mas S o l e i . 

-15Q de c a l ; por fer una f i l a d a a l a tina a 7s 6ú 
-Per porter-la 
-11 jornals per r e c o l l i r sorra i fer e l morter a 78 6d 
-Per portar sorra i niorter 
-3 jornals de mestre de cases a 12 a 
-6 jornala de manobra a 73 
-30 csirons de tina a 23 6d i 2 quartera de picadís 

112,5 sous 
22,5 3 

82,5 3 

123,8 s 
36,- 3 

til,. 3 

77,- 3 

Cost d'una f i l a d a de ti n a el 1785 496,3 a 
(24 11. 16 8 . 3d.) 

(A l a tina s'havien siaprat 248 ca i r o n s , a 
30 cairons per f i l a , s o n B Filados) 

-24 11. 168 3d X 8 filadas 190 11 lOs 
-Fer el fossat 

10 jornala de manobra a 78 26 11 13s 
-Breacat per l a tino ¿ 7 

62 jornals de manobra a 7s 6d 

COST DE LA TI^ÍA 225 IL 33 

El calcul és aproximat.A la Seu 11 costa una tina de 120 cargues 

225 11. 3s. mes el brescat.Pel petit explotador, una tina de 52,4 cargues podia 

suposar 98 11. 6s. perb hi havia incorporada tota la ma d'obra.Si deduim tots 

els jornals de ma d'obra que podia fer el paqes (fer la fossa, recollir sorra 

i fer morter) la tina de 120 cerques es feia per 148 11. 14 s. i la de 52,4 

cerques per 64 11. 18s. Óbviament si el marc de construcció de la tina era la 

vivenda, resultava encara mes econbmica. Tot i aixi, desembutxacar aquesta quari 

titafe no era fácil i sovint calia recorrer al deute. 

Alguns, per no posseir tina o per algún interés especific de l'amo de la té

rra, no s'enduien la verema a casa, sino que la dipositaven tota a la tina del 

mas i , després, per cada quintar de verema es cobrava una carga de vi claret 

(256).Tot i així, gairebé la totalitat de les explotacions teníen tina com veu

rem en el cas de Ñavarcles. 

b/ Les premses. 

La premsa després de trascolar era necessaria perb no imprescindibleIPermetia 

obtenir la máxima quantitat de vi encara que d'inferior qualitat.La inversió 

era també important (a 1766, a Can Bruna valia 57 11.) (257). En teníen sobre

tot ela grans propietaria i els petits preferien llogar-la davant de la insufi

ciencia del capital per comprar-ne una.Algunes vegades els contractes de rabas

sa permetien al rabasser premsar al mas, perb la brisa que en resultava queda-

va per l'amo a mes de pagar 2 s. per premsada (258). 

En el Mas Solei se'n construí una per premsar el vi de la plantada.Es comen-

ga el 1778, perb s'acaba el 1779 (V. quadre 2.57).El preu de la premsa del Mas 

Solei si restem el cost del cobert fou de 61 11. 15s. 6d., proper al cost de 



la premsa de Can Bruna el 1766. El petit pages no podia- e-liminar.el&jor-í 

nals de manobra .perqije no*'n'hi, havien. Tots eren de ma." d'*GbrB-especia-• 

litzada . Per servir sois uns dies l'any prefería invertir el seu escás 

capital en els útils que realment necessitava, com eren les tinos, botes 

o bé bestiar. 

En el Mas Solei cementaren a fer la premsa quan la vinya ja era en 

plena producció.Els quatre anys anteriors la van Hogar i de Hoguer 

QL'AORE 2.57 
Material i cost en construir ona premsa al Mas Sclei.1778-1779, 

1778 4 jornals de mestre per trencar e l nassi de l a premsa i 
comencar 6 t r e b a l l a r - l o x 12 sous 48,- sous 

1779 -Treball de rasns 300,- s 
-4 arrobes 6 11. de ferro per fer els cercols x 2 s. 10 d . / l l . 311,5 s 
-36 jornals de mestre de cases . x lOs , peí bassi 360,- s 
-Per fer e l forn i un Iliban 21,5 s 
-Peí t r e b a l l de 25 homes per portar el bassi 105,,- s 
-Per 4 Jornals de fustor per l a premsa a l i s 44,- s 
-500 claus dinals a 7s e l centenar 35,- s 
-6 c l a v i l l e s de ferro de pes 311, • 10,5 s 
-Un cobert amb paret i p l l a r s , 8 j de mestre de caseexlOs 80,- s 
-Per 300 teules a 1 11 lOs 9C,- s 
-Per dos jornals d'un homo i dos burros per traginar-los 

a 13a 72,- s 
-32 jornals de nanobra a Ta 6d 240,- s 

Total premsa i cobert 1717,5 

(8511 78 ód) 

Total premsa 61 11 15s 6d 

van pagar el següent: 

Lloquer Jornals de premsar ' 
1775 9s, 6d. 2,5 
1776 No consta Barrejats amb altres 
1777 13s. 6 
17̂ 8 l i s . 3d. 7 

No sembla pas que el preu depengués deis jornals que hi calla fer s i 

no' de la conjuntura general i del llogater.El preu equivalía, eñ aquests 

anys, de 1,26 a 1,73 vegades el jornal d'un veremaire. 

el Les botes 

El vi fermentat, es trascolava, es premsava la rapa i s'embotava.Hem 

vist com a la Seu, transportaven el vi amb mules a Manresa.Normalment, 

perb, la majoria de tines i botes eren al mateix edifici.Les botes guar-

daven el vi fet i el contacte amb la fusta el solía millorar.El botam de 

l'explotació havia d'ésser capag de guardar una collita máxima de i'ex

plotado.La capacitat havia d'ésser igual a la de les tines.Si aquesta 

capacitat no es tenia quedava el recurs de Hogar botes a un altre que 
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en tingues.Eren necessaries per a l'explotació i , amb mes o menys capa-

citat, tothom en tenia. 

Podriem distingir tres tipus de botesÍ les botes de gran capacitat 
(fins a 40 cargues de capacitat, 48,4 Hl.) que s'anomenavsn de cadireta 

perqué reposaven sobre una base de fusta i solien ésser congrenyades, 

és a dir, amb cercols de fusta; botes de gran capacitat pero mb cercols 

QUAORE 2.58 

Cost de construcció d'una bo'ta de 32 cargues al MAS NOGUERA. 17 70-1 771 • 

1770 -Per fer la bo'ta de 32 cargues sense els cfcrcols de f e r r o . 23 11. 7 B. 

1771 -Per 4 cercols de ferro de pea 2 quintara, 2 arrowea, 13 
I l i u r a s a , 7 11. 10 s. 19 11. 13 s. 9 d. 

-Peí t r e b a l l de portar-los de Rip o l l i clavar-los a l a bota 
a 1 11. 2 3. 6 d. cada un 4 11. 10 Si 

-Al boter, peí t r e b a l l d'ajustar l a bota a 12 s. per carga 9 11. 5 s. 

-Per 6 dogues que van f a l l a r - a 9 s. cada una 2 11. 14 3. 

-Per un jornal d'acabar de traginar les dogues 1 11. 16 3. 

TOTAL BÍTA OE 32 CARGUES 61 11. 5 s. 9 d. 

de ferro i botes petites que s'anomenaven a vegades segons el vi que 

guardaven (viblanquereo, vinagreras..,) i tenien poca capacitat -fins 

a dues cargues-; i queden els carretells que no solien arribar a la car 

ga de capacitat i guardaven vinagres, vi blanc o vins dolgos curats de 

la casa (vi de palr, vi de marina o aíguardent) (259),Podem afirmar que 

les botes qué gua¿daven el viíde la collita eren les de gran capacitat 

i les petites recollien les especialitats, pero en un momsnt de máxima 

collita es podisn fer servir totes. 

En el Has Noguera, per fer front a l'area plantada de vinya, el 1770 

i 1771 , van construir una bota de 32 cargues, de la qual tenim els cos

tos de construcció (v, quadre 2.58). 

Si extrapolem les dades del quadre, la carga de bota resultava a 1,92 

Iliures.Un petit pages, per fer front a emmagatzemar 52,4 cargues de vi, 

havia d'invertir 100,6 11., mes que per la tina.I aqui no podia reduir 

el preu en cap sentit; ho havia d'adquirir tot, a diferencia de l'amo 

que podia disposar de la fusta i estalviar-se bona part del seu cost.La 

tina i el botam eren les coses que mes capital implicava desemborsar en 

l'explotació. 

Quedava el recurs de llogar-les.En les plantados estudiados apareix 

diverses vegades pagamonts de lloguers de botes a tants sous la carga 



(260).En ei Mas Solei, a partir de 1789, es pagava per la meitat del C£ 

11er de la casa Coll i cal suposar que era per guardar la verema del So

lei. 

El celler era un altre component de la vinificació.Les botes amb vi 

calia guardar-Íes en un lloc on no toques el sol i amb una tempera

tura ambiental constant mes aviat Fresca. A vegades era subterrani i re

quería una inversió de treball important en contruir-lo.En altres, ma 

cambra orientada al nord i protegida amb gruixudes parets.Segons el pa

ges es tenia millor o pitjor acondicionat aquest indret.Alguns petita 

pagesos -a Navarcles així es produia- el celler i la tina eren construits 

QUADRE 2.59 

«ii ewagatsaraat a diversos «saos ae l'any, ssfons ia oasacltat de le$ bátss. 

RES SOTES CAPACITAT (»RGl£S OE VI % 

Garer (1790) 7 28 8,5 30,4 
(1790) 9 62,5 19 30.4 
(1350) 25 309,75 265,15 85,6 

Febrer (1770) 9 76 4 5,3 
(1790) 14 79 56 70,9 (1) 
(1850) 9 66,5 20 30,1 
(1770) ' 3 4 , 

Har5 . {1773) 9 138 79 57,2 i 
(1830) 12 56,5 20,5 56,3 

Abril (1770) 2 4 

~ 

(177C) 9 • 72 1/4 25 1/4 34,9 
(1830) 9 115 1/4 119 100,- (2) 
(1850) 19 148,6 106,4 71,6 
(1850) 4 43,5 7 16,1 

A l l i o l (1770) 5 50 - -
Seteíifcra (1798) 4 21,5 

(1846) 28 328 94 28,7 

(1) 2 botes grana de les que no sebea la capacitat. 
(2) Té 17 c. a uns altra casa. 

al mateix temps que la casa i amb la térra del celler s'edifícaven les 

parets de 1'habitatge. 

Si el botara tenia capacitat per una collita máxima, era evident que 

el vi no es podia guardar mes enlla d'una collita, perqufe altrament, no 

hi havia capacitat per encabir la següent, a part de necessitar molt mes 

espai per guardar les botes.Podem afirmar, dones, que ¡en :el.̂ s,'XVIII i 

priraera meitat del XIX, al Bages no es produia envellifísent del vi; la 

major part circula-va. del moment de trascolar e ia propera collita* 



Podem comprovar-ho en les plantades del Mas Solei i la Noguera i en 

els inventarla recollits en el quadre 2.55.En el Mas Solei el vi es ven 

immediatament després d'elaborar-lo i sempre consta en la comptabilítat 

el treball de vendré el vi de l'any.A la Noguera, sois el 1774 apareix 

una nota que parla de vi vell de l'any anterior -10 cargues 6 setzens-

i el 1784 -vi albaix de 1783, 2 cargues 2/16-, quantítats per altra 

banda insignificante. 

Els inventaría son mes difícils d'analitzar per tal com s'han elabo-

rat en una data diferent.Si els reordenem per 1'época de l'any en qué 

s'han fet i , al costat, anotem la capacitat en cargjes de vi de les 

botes i el vi que, en el moment de fer inventari, encara restava a l*ex 

plotació, obtenim el quadre 2.59. 

Es planteja un problema metodologic: les cargues de vi d'una collita 

no representaven senprs el mateix percentatge sobre la capacitat total 

i , per tant, la relació pot resultar desvirtuada.Tot i així, podem aco¿ 

tar-nos al ritme ds venda de vi segons el tipus d'explotació. 

De l'observació del quadre 2.59 s'extreuen dues conclusions: 

a/ a mesura que passa l'any, la quantitat de vi que hi ha a Ites bo

tes, disminueix respecte a la capacitat total per arribar gairebé a O 

al juliol i setembre (excepte el mas amb mes capacitat de la mostra que 

podra aguantar el 28?ó de la capacitat del botam). 

b/ Que les explotacions amb menys cspacitat per a emmagatzsmaar ve

nen mes aviat el vi.Les grans poden resistir bé fins a l'abril.Elements 

de tipps social incídeixen en aquest aspeóte: la petita explotació vi

tícola ha de vendré rapídament per fer front a necessitats immediates de 

la unitat pagesa; la gran explotado, en canvi, podia esperar que el 

curs de l'any avances i vendré quan els preus estacionáis eren mes alts 

(261). 

A/ Tines, premses i botes a Navarcles, el 1851. 

Per acabar de copsar tot el procés productiu que implica la vinya, 

cal comprovar una hipbtsesi velada fins el moment present: no solament 

si conreu de la vinya és propí de les petites explotacions -hipótesi 

que demostrarem amplament al capítol següent- sino que 1'elaborado del 

vi era feta igualment per aqüestes petites explotacions.Cal comprovar 
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fins a quin punt era; extés 1'utilla.tge que més capital implicava desen

volupar. Un yisori de cases de Navarcles de 1853 permet analitzar el 

nombre de tines, pramses i botes que hi havia a cada casa (v. quadre 

2.60). 

O U A D R E 2 . 6 0 

Tines, premses i botes per case i carrera en el poblé de fiftVARaES, el 1 8 5 3 . 

CARRER CASES TOTAL. PROPIETARI % TOTAL PROPIETARI % TOTAL PROPIETARI % 

TIÍCS TÍNCS PREHSES PRENSES BOTES B O ' T E S 

Nou 6 5 5 9 5 5 8 4 , 6 4 3 4 , 6 6 6 4 4 3 4 , 6 

de Detras 1 2 4 4 3 3 , 3 _ » - 4 4 3 3 , 3 

St. Benet 4 8 4 6 4 2 8 7 , 5 2 2 4 , 2 5 2 3 1 6 4 , 6 

Ampie 4 2 5 0 3 5 8 3 , 3 1 0 1 0 2 3 , 8 9 4 2 7 6 4 , 3 

P l i té» Saáa 2 3 2 3 2 0 8 7 , - 3 5 1 3 , - 4 5 1 7 7 3 , 9 

Otzet 2 9 2 3 2 0 7 1 , 4 5 5 1 7 , 9 3 9 1 7 6 0 , 7 

Ametller 2 4 1 4 1 3 5 4 , 2 1 1 6 . 2 9 7 2 9 , 2 

Sort 2 4 1 1 1 1 4 5 , 8 _ - - 1 1 8 3 3 , 3 

Verger 2 5 1 6 1 4 5 6 , - 1 1 4 , - 1 7 1 1 4 4 , . 

St.Bartomeu 8 3 3 3 7 . 5 - - - 2 2 2 5 , -

TOTAL 2 9 9 2 4 9 2 1 7 7 2 , 6 2 6 2 5 8 , 4 3 3 9 1 6 8 5 5 , 2 

Mitjana per 1 , 1 5 1 , 0 4 2 , 0 2 

propietari. 

El quadre 2.60 és realment il.lustratiu. Ja hem vist en el poblament 

la configuració del poblé en petits propietaris de casa i hort, ara es 

confirma aquesta tendencia en la possessió d'utillatge vitícola. El 

72,6% de les cases teñen, si més no, una tina que es converteix així en 

l'utillatge basic de la vinificació. Per carrers, les tines es concentren 

en els creats en la primera meitat del segle XVIII mentre que la resta 

(Detras, St. Bartomeu, Sort, Ametller) els percentatges son més baixos. 

Desconeixem quants d'aquests qus no teñen tina a casa podien tenir-la 

a la mateixa vinya, fora del terme municipal con hem vist abans. 

Pero si les tines eren molt estesss, no ho eren en canvi, les prero-

ses que quedaven en mans de 8,4% deis propietaris que, com es pot 

veure en el quadre 2.60 eren els que tenien més d'una tina i més capa

citat d'eronagatzemar vi. En tenien els propietaria més consolidats. 

De botes -malgrat que el document no esmenta la capacitat- n'hi 
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havia almenys al 56,2Sá de les cases, concentrades també en els mateixos 

carrers. 

El quadre 2.61 mostra la desigualtat social a través de la possessió 

de l'utillatge: si el 8,4?S del total de les cases tenien premsa, aqües

tes mateixes controlaven el 16,1% de les tines i el 25,9% de les botes. 

Aixb mateix pot observar-se entre els que teñen 2 tines o més,que arri

ben al 50% de les premses i el 29,8?ó de les botes i entre els que teñen 

mes de 3 botes ( el 6,4?ó controlen el 38,5?á de les premses i el 13,6% 

de les tines). 

QUADRE 2.61 

Desigualtat social en el control de l'utillatge de vinificació . WAVARCLES 1853. 

UTILIATGE TOTAL % PREMSES TINES % BOTES % 

Teñen premsa 25 8,4 - _ 40 16,1 83 25,9 
Teñen * 2 tines 33 11,03 13 50,- - - 101 29,8 
Tañen + 3 botes 19 6,4 10 38,5 34 13,6 -

D'aqüestes dades de Navaircles es poden extreure dues conclusions: 

la mes important és que la vinificació es feia en el maro de cada fa

milia pagesa, almenys la recollida de verema, trepitjar i realitzar la 

fermentaciiS• a la tina. Solament una part d'aqüestes famílies pagsses te

nien a mes,botes. Aixb fa pensar que en molts casos el vi o bé es guar-

dava a la tina, o es venia a raig de cup. Les premses estaven a mans de 

les famílies pageses mes acomodades i realment molt poc estsses. La se

gona conclusió és que malgrat la generalització d'algún material, s'ob

serva una desigualtat social en la seva possessió: els que teñen premsa 

solen teñir mes tines i botes, els que teñen mes de dues tines, premsa 

i mes botes etc. 

A l'hora de la comercialització vitícola aquests aspectes serán ímpor-

tsnts: poden provocar preus diferents entre el vi venut a raig de cup, 

acabat de fermentar enfront al que restes per uns mesos a les botes. 

Aquesta qüestió repetida any darrera any, permstia una acumulació mes 

gran a la gran explotació i un augment de dificultats a les petites. 
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2V3»8/ La vinya i altres conreus 

En altres apartats d'aquest estudi s'ha indicat la possibilitat de 

plantar altres conreus a les vinyes. 

Els mecanismes emprats son els següents: 

a/ Deixar una área de la vinya (Iq o 1 l/2q) per fer un hort que no 

pagarla parts. Ajudava a complir amb mes fidelitat els pactes relaciónate 

ambla vinya (262). 

b/ Tot el que es faci fangsnt sol ésser Iliure de parts, excepte si 

es sembra gra d'espiga. Ja s'ha plantejat en el conreu deis cereals, el 

fet de que fangar era una feina dura, pero forga enriquidora per a la 

térra. Cal suposar que es referia a les arees del camp que es destina

ven a cereals i també entremig de les tires deis ceps (263). 

c/ Eren franquea de parts, tot el que es conreava a les carenes i 

valls de les vinyes (264). Algunes vegades s'especificava clarament: 

" El que sembrará a les carenes de les valls sois deura pagar la quarta 

part el primer any ds fer las carenas, pasat lo qual no deur§ pagar 

parts de lo que fará en ditas carenas ni tampoc deura pagar part de las 

cebas, ni trumfos que facía dintre de los valls, pero en dits anys sois 

podrá fer-ne per son gasto y queda privat de fer cardó, menea y altres 

plantes que puguian causar dany en dita térra" (265). 

d/ Els fruits que apareixen citats com a franca de parts son: lle

gums , cebes, alls, hortalises, fesols tendres, cois i trumfos (pata-

tes) i calia fer-los o bé fangant o bé a les carenes i valls de la 

vinya. 

e/ Alguns contractes permetien deixar un petit tro? per sembrar-hi 

blat com si fós una quintana, Calia pero pagar parts i no era molt 

gran (266), 

Malgrat, dones, el monocultiu vitícola de la comarca, recolíit com 

hem vist pels amiílaraments de 1850, entremig de les vinyes es conrea-

ven algunes verdures i llegums o es destinava un hort a hortalisses. 

L'amo les deixava franquea de parts i a vegades especificava que eren 

per al consum propi, contribuint aixi a la subsistencia de la unitat 

pagesa i , tal vegada, recordava que aixb era a canvi de conrear amb 

la máxima cura la vinya que era, en definitiva,el que interessava al 

propietari. 



2.3.9. La vinya i el bestiar 

El bestiar és un tema que esbrinarem mes endavant. Ara sois ens refe-

rirem a les clausules deis contractes que regulen les relacions vinya/bes 

tiar. Normalment les herbes eren considerados com una totalitat, tenien 

un valor definit i l'amo del mas les arrendava a qui voliá, independent

ment del masover que conrees la térra.En les terres cedides a rabassa, 

en la majoria de contractes apareix la reserva de les herbes per l'amo. 

En cas que el bestiar, quan.pastures, fes malbé alguna cosa, el pro

pietari del ramat havia de pagar el dany que causessin i no el ban o 

multa que s'imposés en aquests casos (267). Aquesta era la regulado 

general, a partir d'aqui tot son matisos: 

-L'amo es reserva les herbes, pero el rabasser podra pasturar un 

burro (268). 

-Algunes vegades es permet al rabasserpoder pasturar quan té un 

animal a la vinya i s'especifica una área determinada del mas, o la 

seva totalitat (269). 

Perb si els ramats podienentrar a les vinyes és Ibgic que no ho fes-

sin quan aqüestes havien brotat i fins haver veremat. Alguns contractes 

fixen les dates límits: "pero no podra entrar en ella lo bestiar desde 

Ntra. Sra. de marg fins a ser collits los rahims y bagots" (270). 

La tónica normal era que les herbes quedessin per a l'amo i oue.'.el 

rabasser no pogués aprofitar gens les pastures. 

2.3.10. L'orqanització de l'espai 

Un altre dret que es reserva l'amo del mas és la direcció deis camina 

i rases. Aquí no valen matitzacions. Sí a aixb hi afegim que l'amo del 

mas decidía on calía plantar la vinya, queda ciar que l'organitzacíó de 

l'espai i circulado eren a mans de l'amo del mas que procurava una orga 

nització racional del conjunt del mas. 
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2.4. L'HORTA I EL REGADIU 

Per regadiu cal entendre aquella porció de terreny que de forma perió

dica i constant rep aigua mitjangant enginy. Aquesta qualitat, indepen-

dentment del tipus de conreu que hi hagi permet incrementar i assegurar 

els rendiments de les collites. 

El concepte d'hort és mes ampli. Una petita porció de terreny en el 

que s'inverteix molta quantitat de treball i d'adobs, del qual en resul

ten diverses collites, normalment de verdures i llegums destinades al 

consum huma. 

En aquest apartat j cal estudiar els sistemes de conreu del regadiu 

de Manresa, l'extensió i la influencia sobre la Ciutat i aportar algunes 

notes sobre les arees d'horta de la comarca. 

2.4.1. 'Els horts-

Com que el monocultiu vitícola és característica de la comarca, aquí 

s'assentara la relació d'explotació fonamental. Els horts ajudaran que 

aquesta relació siguí possible. Per una banda, concentraran la intensi

tat del treball damunt petites porcions de terreny que a nivell de pai

satge constituirán un autentic minífundisme. Aixb tenia l'avantatge 

de reduir l'area de conreu que es necessitava per alimentar la mateixa 

població en conreu extensiu, mantenía intacto 1'equilibri intern deis 

masos per la vía quintanes/boscos/vinyes, contribuía decidídament a la 

subsistencia de la unitat famUiar i fixava la població a la térra. 

En el capítol següent en analitzar l'estructura de la propietat 

arribarem a dues conclusions: que l'hort es oosseeix en orooietat o a 

cens emfiteutíc perpetu i normalment baix i que la majoria de petits 

pagesos en " oosseeixen alaun. 

L'existencia deis horts es concreta de maltes maneres: 

a/ Quan s'estableix un pati per construir una casa en un poblé,sol 

haver-hí suficíent terreny per poder fer un hort darrera (271). 

b/ En aquells casos de poblament dispers que s'estableix un camp i 

es dona permís per fer una casa sempre es troba a continuació el permís 

per reduir a hort 1 o 2^ de térra (272). 

c/ Les valls fluvials tant les importants com les petites, en qualse

vol pla que es pugui aprofitar el desnivell de l'aigua, s'organitza un 



sistema col.lectiu de regatge. La térra es fragmenta en multitud de par 

cel.les molt petites que es destinen a horta. Es el sistema d'horta més 

característic i que organitza d'una manera determinada un territori. 

d/ Possibilitat de convertir en hort part de la vinya establerta tal 

com hem vist anteriorment (273). La unitat d'explotació pagesa havia de 

valorar la seva situació i determinar de quina manera era més adient ob

tenir un hort. 

Les noticies sobre existencia d'hortes son variades: 

-:"Tiene pocos regadíos o excepción de la capital y algunas villas, 

por las que pasa el Rio Llobregat y Cardoner que lo atraviesan de cuyas 

aguas se sirven los pueblos vecinos para regar sus huertas" 

"En las huertas de esta Ciudad y Pueblos de su partido que los hay 

se plantan verduras todo el año y las hay con abundancia, frutas de 

toda especie, cáñamos, abas, judías y guisantes, sin otros legunbres 

inferiores" (274). 

-A Cardona, el comentar! de Caresmar deixa entreveure la barreja 

d'horta i regadiu (275). 

-A Mura a 1770, apareix la partida deis horts del Rector (276) 

-A ST. Fruitós, la partida de les hortes (277) 

-A Súria en tenim diverses descripcions (278) 

-A Navarcles (279) 

-Vila Valenti assenyala l'escassa importancia del regadiu al Bü^es. 

"En els nuclis situats a la vora deis corrents secundaris (Gavarresa, 

Riera d'Olc, riera de Rajadell, etc.) existeixen petits sectors de re

gadiu destinats a un consum d'estricta subsistencia" (280). 

-El quadre 2.2. i el mapa 2.5. indiquen 1'existencia d'hortes en 

els següents llocs: Artes, Calders, Callús, Cardona, Castellgalí, Cas-

tellbell, Fonollosa, Manresa, Mola, Mura, Navarcles, Rajadell, Sailent, 

St. Martí de Torroella, St. Viceng de Castellet, Sta. MS d'Oló i Súria. 

Aqüestes noticies solen referir-se habitualment al concepte classic de 

regadiu (exemple c, anterior); perb hi ha d'altres formes de possessió 

d'hort que no es recollida globalment pels amirallaments. 

A/ Rendiments i intensitat de treball 

No tenim cap descripció a fons de les rotacions de conreus, de les 

feines que s'hi feien, ni deis rendiments que s'obtenien. Solament el 



Borrador de la Cartilla de Evaluación de Navarcles de 1859, fa un calcul 

per obtenir el que cal pagar a 1•amillarament i , sens dubte és aproximat 

(281). 

Segons aquest document la producció de verdures (no esmenta cap altre 

conreu) era de 65 cargues/Q horta de 12 qualitat, 60 al de segona i 54 

al de tercera. Per Ha 219,7 cargues la IS; 202,8 la segona i 182,5 la 

tercera. 

Les feines que detalla eren les següents: per una quartera: 

-25 cargues de fems (84,5 cargues/Ha) 

-25 jornals de fangar (84,5 jornals/Ha) 

-Plantes i llegums per llavor 

-15 jornals de trasplantar i cavar (50,7 jornals/Ha) 

-Arrancar i regar 

-transport 

-recomposar regadores 

La Cartilla fa el calcul amb la suposició que el destí de la verdura 

era el mercat. En realitat no era així. L'extensió d'hort posseida era 

molt mes petita que IQ, calía fangar-la una vegada a 1'any, adobar-la 

i durant tot 1'any fer-la produir. No es pot parlar d'una feina de cava

da que es fes a tot l'hort, sino que cada verdura requería la seva 

feina i la seva atenció. Per altra banda, si era de regadiu, calía re

gar sovint segons un sistema de tandes establert. I procurar 1'adob: 

el femer casóla de la petita explotació (excrements humans, fems del 

porc familiar i de les oallines:) era destinat íntegrament a 1'horta, 

per assegurar aquest nivell de subsistencia que la familia necessitava. 

De nou la intensitat de treball . aquesta vegada concentrada en una 

petita porció de terreny, ajudava a mantenir la familia i contribuía a 

fer possible una determinada relació d'explotació en un altre nivell. 

B/ L'organitzacíó de les hartes de regadiu 

Els horts famíliars darrera casa o enmig de les vinyes no plante-

javen cap problema a la comunítat, en canvi les arees parcel.lades en 

petits horts amb la seva regadora origínaven conflictes en 1'accés a 

l'aigua i sobretot en períodes de secada. Aquests problemes van ser re-

solts o bé peí particular que establia els horts que en els pactes ja 
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es plantejava una formula d'organitzar o bé per intervenció directa de 

l'Ajuntament i que es concretava en l'elaboració d'un convenl que 

afoctava a tots els regants. Els pocs documents recollits en aquest sen

tit son de mitjans del s. XIX (282). 

a/ Establiment d'horts per un particular; Tenim l'exemple de diver~ 

sos establíments emfiteutics d'horts en el Mas Santamans de Calders a 

tocar el riu del mateix nom. A mes de les clausules típiques de 1'es

tabliment es fixaven uns criteris d'organització de les hortes. 

-Havien de conduir l'aigua del comen̂ ament del rec fins el final 

i havien d'escurar-lo i arregiar-lo. Es nomenaven per vetllar que es 

complissin quatre comissionats deis mateixos adquisidors i aquells avi

sar ien per torns ais que havien d'anar a treballar. Els qui no hi po-

dien anar podien Hogar un substitut. 

-Per no perjudicar el moli que hi havia mes avall, només podien 

regar dos al mateix temps, i posaven a la boca de regar una pedra fo-

radada que deixés passar una regadora d'aigua. 

-Els comissionats tenien totes les facultatsper regular i resol

dre els conflictes que es plantejaven. 

-Si algún deis adquisidors deis nous horts molestava ais veins 

pagarla la primera vegada lOs, a la segona 10 rals i al tercera se

ria expulsat de l'hort. 

-Per a"que rutiles el regatge els comissionats establiren tandeo 

i no podia regar ningú mes que el que tingues la tanda "pero las plan

tas que se fassian novament serán privilegiadas per regar las tres". 

-Les despeses al sistema de regatge eren pagades proporcionalment 

al terreny que posseia cadascú. 

-Si en els horts es trobava algú que no fós deis adquisidors ss l i 

imposaria una multa, que seria mes areu.si anava amb cistella-i. mes en

cara si era abans o desorés de sortir el sol. 

-Podien plantar un rengle d'arbres a la vora del riu per evitar 

que les riuades fessin malbé els horts. Si es guanyava terreny al viu, 

1'adquisidor pagaría mes a 1'establiment i si se'n perdía, menys. 

En realitat, trobem una barraja de drets de 1'establiment i organit-

zació del regatge, el qual es basa en el nomenament de cannissionats per 

part deis regants sense concretar els sistemes d'elecció i aquella que 

regulen els mecanismes de regar. Amb la informado que tenim no podem 

analitzar els conflictes que es podien generar, el respecte global a 



les normes comunes i qui copava la feina de coraissionats. Els horts 

solien ésser semblants el'extensió i la practica comunitaria beneficiava 

a tots en general. Les contradiccions no podien venir del propi siste

ma de regatge, si de cas, eren les contradiccions de l'estructura agra

ria global les que potenciaven determinats conflictes dins de l'horta. 

b/Requlació de l'Ajuntament; Tenim dos exemples d'actuado, un de 

Navarcles i l'altre d'Artés. 

-El de Navarcles, de 1837, clarifica amb quina aigua es regaran 

els horts. Una part amb aigua de la Riera de Merdaenlla i l'altra part 

amb la del Riu Calders, La mesura es prenia per garantir millor- el 

regatge de tots els horts. Val a dir, que com a Calders, es fixen dos 

dies per plantar "vianda", el dilluns i dijous, durant els quals l'ai

gua sera exclusiva per regar els planters. S'imposava una multa de dues 

pessetes a qui no ho complís. 

-El d'Artés a 1867, actúa damunt d'un conflicto entre els regants 

de les hortes noves i hortes de la Valí, sobretot quan hi havia sequera. 

Aleshores les parts ncmenen uns comissionats que elaboren ün reglament: 

.Tots els propietaria, tant d'unes com de les altres, coope

raran en els treballs que s'hagin de fer, segons l'extensió del 

seu hort. 

.Quan hi hagi sequera s'imposara un rigorós sistema de tan-

des i els regants s'avisaran els uns ais altres per ordre. 

.Es reserva un dia per ais planters: "Todos los martes y 

viernes de cada semana podran todos los propietarios de ambas 

partes de huertas, regar los planteles y demás plantas de se

gundo rie^o que les convenga, guardando entre ellos el mismo 

orden..." 

.Es faculta a l'Ajuntament de vetllar per al compliment del 

reglament i el resultat de les multes s'aplicara a millores de 

propi regadiu, 

JIsistema d'horts de regadiu implicava uns mecanismes comuhitaris 

que funcionaven per costum,pero que la prbpia practica quotidiana duia 

a conflictes que es resellen mitjangant 1'elaborado de reglamenta que 

aportaven solucions ais problemes. L'elecció de representants de les 

parts -dits comissionats- i el pacte entre elles era el mecanisme se

guit mes habitualment. En aqüestes petites zones d'hortes,les Juntes 



de Regants institucionalitzades no havien aparegut a la primera meitat 

del segle XIX (283). 

2.4.2. El Regadiu 

El Regadiu tal cm l'hero definit abans, era molt poc abundant al Ba

ges (v. quadre 2.2.). Solament tenia una extensió notable a Cardona 

(271,9Q) i sobretot a Manresa, grades a la sequia del s. XIV. Ens cen-

trarem sobretot en l'area de regadiu de Manresa. 

A/ La sfequia de Manresa 

No historiarem un canal profusament estudiat, ni que sigui en la se

va vessant mitificadora, per la historiografía manresana (284), Sois 

recordar que fou construida en el segle XIV, segle brillant manresa i 

que l'aigua s'agafa a 27Kro' Manresa, sota el Castell de Balsareny: 

i que el, desnivell'de larésclosa a l'Agulla, punt de repartiment de 

l'aigua és de 10,63m, el que significa un pendent de 0,0004?ó. 

En arribar a l'Agulla, la sequia es dividía en dos bragos, el de la 

dreta que sobretot regava terres i el de 1'esquerra que a més de rega

diu, subministrava aigua a la ciutat, Segons els cadâ ttes de la Ciutat 

(quadres 2.18, 2*19) l'extensió del regadiu oscil.lava entre 1550Q i 

1620 Q (459 Ha a 479 Ha) en les dades del s. XVIII i 620 Ha el 1860, 

Segons les Respostes al Qüestionari de Zamora, el regadiu de la Ciutat 

era, el 1787, de 1400 a 1500 jornals ( de 685 Ha a 734 Ha) (285). Per 

Canals, a 1975 regava unes 800 Ha i segons Vila Valenti unes 1000 (286). 

Aquest augment es justificarla per 1'ampliado'del regadiu que es féu 

el 1865 cap el Poal i Mas d'en Pía (287), 

Quan els consellers intentaren ampliar el regadiu, ja a fináis del 

s. XVII, argumentaren "Necesita esta ciudad ampliar son terma ab rega

diu per lo poc blat se culi y lo molt sa gasta en esta ciutat" (209). 

I en realitat, la fundó de la sequia durant el s, XVIII i segle XIX 

fou de oarantir una aort al menvs de la collita de blat oue es necessi-

^tava; Diversos, sutors assenyalen al blat com ei. conrea.imés imoortánt (-290). 

L'Intérronatqrlo de 1803 diu oue les terres mitíanes es dedicaven al 

blat i( les oitiors al seool. ordi i blat de moro (291). 



Perb el blat era complementat amb altres conreus, 1'Interrogatorio 

assenyala que una dotzena part de les terres de regadiu eren dedica

dos al canem (292). Mas i CasaS'assenyala les mongetes i el blat de moro 

com a conreus Ímportants i diversos autors comenten la fama de la mon-

geta manresana (293) que era exportada a mercats llunyans. 

El regadiu de Manresa assegurava, i aquesta era la seva principal 

finalitat, part de la subsistencia a la ciutat, precisament d'aquell 

producto que mes mancada estava: els cereals. Potser per aixb, la tran
sido a altres conreus mes especulatius no es produi. Les moreres, per 

exemple, eren absenta, precisament on la industria de la seda era roes 

desenvolupada. 

8/ Les rotacions de conreus 

L'Interrogatorio de 1803 és 1'única informació sobre les rotacions 

que es realitzaven en el regadiu de Majiresa. Sabem que la rotado era 

triennal que hi havia un any de repbs durant el qual es plantaven lle

gums. Els anys de conreu a les terres millors es plantava blat i a 

les altres ordi, civada, blat de moro i pañis. Algunes vegades, un cop 

segat el blat, es sembraven naps, petates entre altres. No se'ns indica 

la rotado completa. Tot i aixi, el conreu era mes intensiu que a la 

resta de la comarca on la rotado era biennal (294). 

El Borrador de la "Cartilla de Evaluación de Ñavarcles" el 1859 

estableix una rotado peí regadiu de Ñavarcles, basat en una collita de 

blat, a continuació blat de moro i a l'any següent faves i fesols. La 

rotada era en aquest cas biennal, perb sembla molt mes intensiva que 

la de terres de seca (295). 

C/ Els rendiments i la intensitat de treball 

A la pregunta del rendiment d'una quartera de térra, es respon que 

sis per un de la quantitat que es sembra. Si comptem que son terres re-

gades ens sembla poc. Perb 1'Enquesta no acaba d'aclarir a quin tipus 

de terres es refereixen els rendiments (296). En un informe sobre 1'Es

tat de 1'agricultura a Manresa de voltants de 1830, se'ns diu "que 
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"los mejores y mas bien cultivados dan de 12 a 16 por uno" (297). Quan

titat molt superior. Si fem cabal del Borrador de Navarcles de 1859 

les mitjanes deis anys 1850-1858 oscil.lava de 9,6 per la primera qua

litat, 8,4 per la segona i 7,4 per la tercera. El blat de moro es mou-

ria entre 7,6 i 5,6, les faves entre 8,6 i 6,6 i els fesols entre 8 i 

6 (298). Dbviament el regadiu garantía una productivitat mes gran i mes 

constant que el cereal de seca. 

Sembla dones que 1*agricultura que es desenvolupa en el regadiu de 

Manresa era mes intensiva que la de la resta de la comarca i tenia com 

funció, abastir fins on era possible la Ciutat de blat i llegums. Sola

ment el canem com a planta industrial va prendre un cert desenvolupa-. 

ment acompanyat deis problemes que es derivaven de salufcpública. Perb 

en ésser les terres millors, amb uns rendiments mes segurs, foren te

rres desitjades i com veurem, el control del regadiu va anar passant 

progrsssivament a mans de les classes accm.edades que, van intuir que. 

1'especulado del sol en el creixement urba es faria damunt d'aqüestes 

terres. Per altra banda, en el s. XIX al voltant de la séquia es desen-

volupara un altre conflicte, la Iluita peí control de l'aigua entre els 

pagesos i els industriáis que s'acabara amb la vietbria d'aquests da

rrers que controlaran els mecanismos d'elecció de la Junta de la se

quía (299). Des d'aquesta óptica queda encara molt per investigar en la 

historia de la sequía manresana. 

2.5. LA RAMADERIA 

La impressió respecte a la ramaderia és que al llarg del s. XVIII 

i XIX va disminuir ccnsiderablement fruit d'un altre ús del sol: la 

plantado de vinyes. Eva Ser ra en el seu estudi sobre Sentmenat, 

afirma que en el s. XVII es produeix la quasi desaparició del cabrum 

i una disminució substancial del bestiar oví , paral.lelament nota 

una substitució d'uns cereals per uns altres destinats a consum huma, 

un creixement de la vinya i l'aparició de plantes industriáis (300). 

Vilar constata aquesta decadencia en el s. XVIII (301). 

Segons Caresmar en el Partit de Manresa la devastado deis béseos 
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degut a la plantado de vinyes i la llenya precisa per fer aiguardent 

impedien criar bestiar i el 1780, sois hi havia la decima part del que 

hi havia hagut (302). A Cardona, l*escassetat de bestiar era deguda a 

1'augment de les plantacións "que producen mas y cuestan menos" i per

qué no hi havia comunals i els amos de les terres no deixaven llibertat 

ais altres veins (303). A l'Enquesta de Zamora també s'afirmá aixb (304). 

A Artes, a mitjan s,XIX tenim una resolució de la Junta de Ramade-

ria del poblé sobre l'existencia d'un antic camí ramader que baixant 

del poblé d'Avinyó, passava per l'heretat Ribatallda i es dirigía cap 

a Caldersj. Talamanca i el Valles. L'informe .és revelador: "mas como la ra-

naderia hace una porción de años que va disminuyendo continuamente, a 

términos que por estas inmediaciones se experimenta que no pasan mas 

que de cuatroxa cinco rebaños al año". Aquests ramats preferien el camí 

Reial que venía d'Avinyó, era ampie, trobaven rieres per beure i cases 

de pages on aturar-se. El camí antic era problematic de restablir "por 

ser su mayor parte plantado de viñedos" (305), 

Aquesta disminució del bestiar es referia sobretot al bestiar de 

llana i al cabrum. La seva funció com a proveidors de llana va desapa

reixer a la comarca; aquesta materia prima va substituir-se per la se

da de Valencia i l'Aragó com veurem o peí coto; com a carn, és possible 

que es reduís ais centres urbans (306) perqué les unítats pageses mata-

ven com a mínim un porc a l'any, el salaven i era la carn básica, Que

dava la fundó de la producció d'adobs. Les explotacions pageses optaren 

per un ús intensíu de la ma d'obra i utilitzar la brossa vegetal en 

forma de formiguers, o enterrant sarmenté a les vinyes. Amb l'adob 

animal obtingut del manteniment del porc, algún ruc i els excrements 

humane amb prou feines si es podia femar l'hort familiar. 

L'opció ramats fou substituida en aquelles unítats que els podien 

mantenir, per l'opció d'establir vinyes a rabassaires. 

Quedava perb, un bestiar que no es podia substituir: el de llaurar 

(muís i bous) i el de transport.(mules i ases). Les quintanes havien 

d'ésser necessariament llaurades i el vi havia d'ésser traginat quan 

es veremava. Aquest bestiar no podia disminuir. 
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2.5.1 La quantitat de bestiar. 

Les dades estadistiques que posseim sobre el bestiar sánescasses i d'una 

de Manresa extretes del Vezindario de 1718, dades d'alguns pobles a partir 

deis cadastres i els totals de bestiar extretes deis amiílaraments de mit-

jan s. XIX. 

En el sentit de reflectir la quantitat de terres, aqüestes fonts han es

tat amplament criticades com veurem en el capitel següent, no en canvi^ els 

recomptes de ramaderia. Oes del nostre punt de vista, si l'ocultació de 

terres era difiel1, sobretot quan aquesta estava repartida, el bestiar peí 

seu carácter canviant, molt mes sotmes a canvi de mans, era mes fácil d*ocul

tar. Perb cal fer una distinció entre el bestiar ds tir molt mes estable 

en l'explotació i el bestiar de llana o cabrum. Existirá mes ocultado en 

aquest darrer -raes nombrós, mes frágil- que en el de ti r . El porcí en els 

amiílaraments bagencs gairebé no existeix i , en canvi, per altres fónts 

demostrarem que n'hi havia gairebé a cada casa. Tal vegada el fet que 

fos destinat a la matanga anual, feia que no es registres i es declaressin 

solament els porcs estables de l'explotació. Amb moites reserves, dones, 

utilitzem aqüestes dades que marcaran la tendencia de l'evolució. 

El quadre 2.62 recull el bestiar que tenia la veguería de Manresa i la 

sotsvegueria de Moia juntes i el total deis amiílaraments de 1860. No ens 

interessen les dades absolutes sino les tendencies que entre una i altra 

llista s'observen: 

a/ Malgrat que de l'una a l'altra hi vagin 150 anys i malgrat un creixe

ment important de la població, el nombre de bestiar varia poc en xifres 

totals. 

b/ En el bestiar de tir pot copsar-se una disminució deis bous (de 42 % 

de bestiar de tir al 29,1 %) i un augment tant de les mules (de 29,9 a 36,8 

%) útils per llaurar i per al transport, com deis ases (de 28,1 a 34,1 %) 

utilitzats per al transport. 

c/ Una redúcelo del bestiar de cabrum molt important (de 19,5 % a 5,4 %) 

i una substitució per les ovelles (del 47,4 % del total al 68,2 S). 

d/ Redúcelo també deis porcs (de 13,6 % a 3,7 %') perb cal matisar. Tal 
vegada sigui una redúcelo deis porcs permanents de l'explotació (truges, 

berros etc.), perqué coro veurem el porc era fonamental per l'alimentacio 

humana i gairebé cada petita explotació n'engreixava un. 

fiabilitat molt relativa. Tenim les dades globals de la veguería 



mmm 2,éz 
.aesUar ai Bages el 1718 i el 1860. 

BESTIAR 1718 1860 

Veguería 
Haoresa 

Sotsvegueria TOTAL S (1) S (2) TOTAL % il) % (2) 

Hules J 
328 103 S31 5,8 2f,f • 893 8,3 36,8 

Bous 717 170 887 6,7 42,- 708 é,6 29,1 

Ases 483 110 593 5,5 28,1 828 . 7J 34,1 

Cabres 1732 349 2131 19,5 - 591 5,4 

Otfelles 3757 1402 5159 47,4 7330- 68,2 

Potes 1135 351 1486 13,S 401: 3,7 

18887 1-0751 

(1) S sobre el total- de bestiar. 

(2) ?i sobre el bestiar de t i r . 

El 1860, a partir deis atnillaraments, pode» elaborar un quadré del tipus 

de bestiar que dominava a cada poblé, el qual malgrat els problemes ja men-

cionats, roostra un predomini d'un bestiar a d'un altre segons les zones, 

(quadre 2.-63) 

Sense fer massa cas a les dades absolutos i pensant que sois mostra ten-

dfencies podríem extreure dues conclusions. 

a/ Que la substitució deis bous pels muís s'ha donat sobfetot ais pobles 

del Pía de Bages i on el raonocultiu vitícola s'ha desenvolupat mes. 
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QUADRE 2.63 

Bestiar per poblea al Oagea, segons ela amilíaraments de 1860. 

P O D I E ANY CAVALLS HULES ASES BOUS OVELLES CABRES PORCS 

AGUILAR 1061 22 5 14 246 
A R T E ' S 1862 4 41 13 10 30 4 
AVINYO' .1862 4 84 112 38 162 13 
BALSARENY 1861 16 24 20 112 19 — 

CALOERS 1861 6 50 18 230 10 
CALLÚS 1861 — 7 11 6 61 4 14 
CARDONA 1865 13 102 78 60 153 80 30 
CASTELLADRAL 1861 31 82 90 401 120 63 
CASTELLF0LLIT1861 31 12 142 7 
CASTELLGALÍ 1853 12 19 80 
CASTELLNOU 1861 9 31 24 104 26 3 
CASTELLBELL 1862 10 30 . 183 
L'ESTANY 1862 3 Ó 26 336 12 7 
FONaLOSA 1861 30 45 10 221 
GAIA 1860 23 44 38 351 16 23 
MANRESA 1853 — 5 4 6 65 16 2 
HARGANaL 1862 14 5 2 49 3 
HOIA 1859 35 32 63 128 2033 92 63 
MONISTROL DE 

18 a 

92 63 

MONTSERRAT-̂ "*'̂  18 a " — 12 — 

MURA 1861 — 14 18 175 85 9 
NAVARttES 1860 15 5 
R A J A D E L L 1862 — 17 16 6 99 27 
ROCAFORT 1861 8 10 71 

27 

SALLENT 1861 — 28 22 163 13 75 
ST. FELIU 

SASSERRA 
1864 1 6 21 28 836 14 

ST. FRUITO'S 1862 40 62 m.m. 

ST. MARTÍ T. 1861 — 11 8 105 7 
ST, MATEU DE 

BAGES 
1861 — 44 55 34 174 18 33 

SANTPEDOR 1853 1 17 4 60 
ST. SALVADOR 

GUARDIOLA 
1862 — 25 22 — 70 — -« 

S T . VICENC 
CASTELLET 

1861 — 12 3 — 104 2 

STA. H9 D'0LÓ1862 29 52 64 396 48 19 
SORIA 1865 4 8 4 118 

19 

TALAHANCA 1862 — 11 10 8 8 

TOTAL 67 826 828 708 7330 591 401 

b/ En la mateixa direcció, les ovelles i cabres son molt mes nombroses 

ais pobles de l'Alt Bages amb predomini de masos i poca explotació rabas

saire, que no pas al Pla. 

c/ Els ases teñen un desenvolupament paral.lei ais muís. A les' arees de 

monocultiu vitícola eren un mitja de transport essencial. 

Vegem alguns pobles com evolucionen: 

-Navarcles: a 1716, segons l'Enquesta s'hi troben 5 matxos, 2 mules, 

10 burres, 3 bous, 30 ovelles, 15 anyells, 3 verranes, 6 nodrissos, 9 por-

cells i una burra amb son pollí (307). A 1865, hi havia 2 cavalls, 20 mu

les, 10 ases, 10 ovelles, 12 cabres i 166 porcs (308). D'una data a l'al

tra havien desaparescut els bous i s'havien ampliat les mules, les ovelles 

també eren menys nombroses i detectem l'existencia de porcs a moltes llars. 
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-Artes; el bestiar, segons el cadastre de 1774 i l'amillarament de 1862, 

era el següent; 

BESTIAR 1774 1862 

ASES 36 13 
MATXOS/MULES 44 41 
BOUS 32 10 
OVELLES 160 30 
PORCS 53 4 
CÁVALES — 4 

Probablement siguin mes certes les dades de 1774 (309), que les de 1862, 

perb mostren una tendencia clara: decadencia del bestiar, deis bous sobre

tot, perb també deis ases 1 de les ov/elles, 

-Rocafort:aqüestes serien les dades 

BESTIAR 1772 1861 

ASES 7 
MATXOS/MULES 6 8 
BOUS 19 10 
OVELLES 97 71 
PORCS 25 
CÁVALES 

Es bbvia també l'evolució: menys bous, ases i ovelles i lleuger increment 

de les mules.(310) 

-Manresa; el quadre de bestiar és el següent (311): 

BESTIAR 1737 1853 

ASES 59 4 
MATXOS/MULES 55 5 
BOUS 18 6 
OVELLES 320 65 
PORCS 47 2 
CÁVALES 1 . 
CABRES - 16 

Malgrat que és molt clara la decadencia pensem que les dades de 1853 cal 

posar-Íes totalment en dubte. Només per al transport calia molt mes bes

tiar i no apareix citat. 

Finalment podem aportar el quadre del bestiar a partir deis inventaris 

que hem estudiat (Quadre 2.64). 

Aquest quadre és revelador en diversos aspectes: 

a/ L'escassetat general de bestiar, tant en els pagesos de mas com en els 

rabassaires. 

b/ Predomini deis muís i deis ases (surten en 10 i 9 inventaris) i escas

setat deis bous (sois en tres). 
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OUAORC 2.64 

Bestiar d'explotacions agríeoles bagenques segona els inventaris 

1̂  

— r 

i 

«j 
a! 
< 
u 

U1 

< 
u 

in 
u 

g 

tn 1 

í 

( 
tn 

Z¡, 

i 
u 

1 
u 

1^ 

1631 Has Vilarasau de Sta. H. d'Oló 1 2 
1 
1 

1 

1 

1770 Valenti Oliveros do Navarcles 1 
1770 Joan Casanovas de Santpedor 1 1 

1770 Mas Puio deis Abadals de Caatellb. 1 1 1 l l 1 

1770 Mas Generes de Talamanca 2 23 1 7 1 . 1 1/4 

1770 Joan Canadell d'Artes 1 1 3 1 

1770 Has Rocasalves de Serrahima 2 2! w 12 13 13 1/4 

1773 FcESC Graner de Navarcles 2 3 6 

1790 Has Font de Hanresa 2 2 

1790 Josep Arman de Hanresa 1 1 
1790 Mas Costafreda de Súria 2 2 

1798 Valenti Torras de Navarcles 

1830 Andreu Pons de Castellqali 3 8 7 1 1 1 

1830 Mas Basora de Juncadella 1 1 96 12 8 20 1 5 (2) ' 

1850 Mas Massana de Fals 3 2 68 12 4 29 4 (2). 

1850 Mas Soler de CabrianesíSallent) 1 1 43 2 4 26 No determinat 

1850 Pere Brunet de Guardiola 

1850 Manel Soler de Manresa 1 

1850 Joan Llobet, de Guardiola 1 i 2 10 

1846 Mas Tipies de Viladecavails 1 2 8 40 8 

1850 Josep Sola, de Navarcles 

TOTAL =21 lio. 9 3 6 5 10 7 1 1 11 

(1) Tant els porcs com el bestiar de llana son a tnitges amb el masover. 

(2) El Mas Basora tenia en el moment ds fer l'inventari 68 anyells de dos sie
sos i el Has Massana, 54.Aquests anyells es venien i , per aixb, no están 
incorpórate al quadre. 

c/ Els pagesos de mas, son els que controlen més bestiar de forma diver

sificada. No sois de tir (1 ase i 2 bous o 1 muí i 1 ruc) sino també ove-

lles cabres, gallines i porcs, perb com es pot observar les quantitats no 

son pas molt elevades. El ramat més gran detectat és de 98 ovelles. 

d/ Les cabres son clárament minoritaries i sempre apareixen Iligades a 

un ramat d'ovelles. 

e/ Gallines i "un gall" apareixen sois en set inventaris i corresponen 

a masos importants que en teñen en quantitats elevades. No sembla perb un 

bestiar molt extes a les petites explotacions. Sois un rabassaire i un pa-

ges/paraire d'Artes en teñen. 

f/ Els porcs teñen molta importancia per 1'alimentado de les unitats 

familiars. En 11 inventaris tenim noticia de l'existencia de porcs salats 

peí consum de la casa i bona part deis porcs vius (indicats en una altra 

columna) son d'engreix destinats a matar-los i salar-Ios (312). Deis 10 
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inventaras que informen que hi ha poros vius, sois en dos detectem tot el 

sistema de criar-los: al Mas Generes (cinc nodrissos i dues truges) i al 

Mas Basora (dues truges, un berro, cinc nodrissos de primavera i un de pe

tit). 

Amb tots aquests elements podem concloure, en primer lloc, la progressiva 

debilitat del sector ramader, especialment el bestiar de llana i cabrum, 

que malgrat que en alguns masos en tinguessin no eren pas ramats importants. 

En segon lloc la substitució, lenta perb progressiva, del bou per la muía 

no tant perqué llaurava mes depressa sino per les possíbilitats de trans

port que oferia (traginar verema, vi, llenya, etc.) (313). En tercer lloc, 

unes diferencies dins la comarca for^a acusades. El bou i el ramat tenien 

mes importancia a l'Alt Bages, la zona menys vitícola, mentre. que al Pía, 

área de monocultiu, abundaven els muís i ases, i desapareixia gairebé el 

bestiar de llana. En darrer lloc, el bestiar era un monopoli de la pagesia 

benestant que coincidía amb els propietaris de masos, com veurem éh el ca

pítol següent. 

2.5.2 La pastura de les herbes. 

Caresmar quan es refería a Cardona, atribula la manca de bestiar "el ser 

de los territorios propíos sin que aya comunes porque los Dueños particu

lares, no dexan livertad para nada a los demás vecinos" (314). La Respos-

ta al qüestionari de Zamora encara ho definía millor: "Los pastos son de 

aprovechamiento de los particulares y dueños de cada una de las heredades, 

arrendándoselas. Por lo que respecta a los montes y bosques también son 

de los dueños particulares" (315). 

I aquesta era la realitat: no hi havia terres ni pastures comuoals i les 

herbes eren propietat dais masos. Perb, 1 és important, les herbes 

eren considerados com una economía independent del mas i es podien Hogar 

i/o vendré al marge del mas. Així el que pasturava les herbes podía ésser 

un i el que conreava la térra un altre. 

Uns exemples: 

-Josep Puig deis Abadals, pagés, amo del Mas Puig deis Abadals arren

da per cinc anys i cinc collites, el 1770, les herbes i glans del Mas Aba

dals excepte una part del mas i tots els fruits d'un roas a ell unit (316). 

-El 1779, Valentí Girones, pagés de Castelltergol, va comprar per 620. 
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11. a carta de gracia les herbes i glans de l'heretat 1 mas anomenat Sors 

-I el 1850, Miquel Cots i Enric arrendava per tres collites els fruits 

que 8enet Vintró posseia a St. Marti de Torroella. Entre ells hi figurava 

el dret a pasturar les herbes (318). 

-En la comptabilitat de la masoveria deis masos Noguera i Bargall apa

reix des del primer any (1770) fins al darrer (1805) un ingrés de 1'arren

dament de les herbes dftlsdos^masos per separat (319). 

Si alguns estaven interessats a arrendar herbes, també ho estaven a te

ñir bestiar. Tal vegada les necessitats de carn de la ciutat, potenciaven 

els arrendaments o bé, 1'atracólo d'un mercat molt mes gran com era Barce

lona (320). Perb és difícil saber l'extensió i pes d'aquesta practica dins 

la pagesia bagenca. 

Si les herbes eren una área independent del Mas que es podia Hogar i/o 

vendré, generava evidentment un conflicte amb el Mas com área productiva 

de conreus, que, a mes, necessitava adobs que es creaven d'aqueste'is herbes 

i mantenir animáis de tir totalment necessaris per al funcionament de l'ex

plotació agrícola. La interacció entre l'area remadora i l'area agrícola 

es regula per un dret consuetudinari que permetia acoplar ambdós aspectos i 

evitava punts de fricció. Les clausules que podem entreveure deis contrae-

tes agraria son els següents: 

a/ Les herbes de les terres cedidos a rabassa queden per a l'amo del mas, 

aixi mantenía la integritat de la propietat quant a herbes. Algunes vega-

des es permetia al pages pasturar un ruc. El periode de pastura a les vin

yes anava des de després de la verema a Ntra. Sra. de Marg, és a dir quan 

comengaven a brotar els ceps, a després de la verema. Amb aquesta limitació 

es taheaven les portes ais rabassaires que volien' teñir bestiar. 

b/ Els contractes de masoveria delimiten el camp del masover i- el de l'arren 

datari d'herbes. En el Mas Angla de Víladordis, per exemple, el masover po

dia mantenir només un parell de bous, un burro i els porcs que podia engrei-

xar amb les glans de l'heretat i , en contrapartida, l'arrendatari d'herbes 

havia de procurar que el bestiar no es mengés les glans (321). 

En el Mas Noguera de Monistrol de Rajadell, es reservava per al masover 

les herbes des dei25 det^arg a l ' l de novembre, d'una extensió determinada 

de térra per a poder pasturar els bous, i una porció de les quintanes per 

a pasturar els porcs. Les glans eren totes per a engreixar els porcs i s'ar-

replegaven, normalment, de Sant Lluc a Nadal. Fins que no s'havien arreple-

(317). 



gat, el bestiar de l'arrendatari d'herbes no hi podia entrar (322). Per 

un contráete de St. Cugat del Racó sabem que les glans de roure es collien 

de St. Miguel de Setembre a St. Andreu i les d'alzina de Tots Sants fins 

a Nadal (323). 

c/ L'alimentado deis poros amb els glans era un altre deis drets del 

masover, precisament per la importancia que tenia per a 1'alimentado de 

la unitat pagesa. Quan la cessió de terres a rabassa implicava també la 

facultat de fer-se una casa, l'amo permetia deixar pasturar un burro i te

ñir un porc a 1'estaca, és a dir, engreixar-lo sense que pastures i pogués 

fer malbé o gastar les herbes (324). 

Així, dones, la divisió'entre propietat ramadera -herbes-. í-propietat 

agrícola passava per: 

a/ El propietari o arrendatari de les herbes podia pasturar les vinyes 

des de la verema a Ntra. Sra.. de Marg. 

b/ Reserva per l'amo del mas o masover del dret a pasturar un pároli de 

bous i altre bestiar necessari per 1'explotado amb un criteri mes o menys 

ampli. 

e/ L'engreix de poros amb les glans que produís 1'heretat era a carree 

de l'amo del mas i/o masover i , per tant, la prohibició de pasturar quan 

es recollien les glans. 

d/ A excepció d'aqüestes reserves, la pastura de les herbes tenia un ca

rácter totalment privat per part del propietari o arrendatari. 

2.5.3 La importancia deis peres. 

El quadre 2.64 ens posa sobre avís de la importancia deis porcs, no re-

collida en canvi en els calcula globals de bestiar. A 10 deis 19 inventa

ría n'engreíxen i a 11, teñen porcs salats per abastir la casa. I hem vist 

també com sois 2 teñen truges i berros per poder criar porcs. 

Som davant d'una situació interessant: els poros s'engreíxen a casa i 

arribat el temps (1'hivern) es maten i es salen per al consum del mas. A 

la primavera s'adquireix un altre porc -un nodrls- que sera engreixat la 

resta de l'any fins arribar a la matanza. I així es reprodueix .el cíele. 

(327). 

Badosa creu oue les entregues de bestiar oorcí en els contractes de ma

soveria tenia lloc en les finoues que tenien extensió de bosc de roures i 

alzines que oroduissin olans. Per augmentar un Kg. de pes. un core neces-

sitava consumir 10 quilos de glans (328). Es possible oue així siqui oerb 



en la divisió de funcions ramaderia/agricultura deis masos, l'engreix del 

porc sempre quedava a mans del pages, precisament per la seva contribució 

a la subsistencia. 

A partir de la comptabilitat del Mas Noguera podem seguir el cicle de 

l'engreix deis porcs: 

-L'explotació no criava els porcs, calia anar a comprar els nodrissos, 

és a dir els porcs petits, que havien d'ésser engreixats. Cada any figura 

la despesa de la compra de dos o tres nodrissos (un del Mas Noguera i l'al

tre del Bargall). Algún any s'especifica anar-los a comprar a Terrassa 

U7B2/1784). 

-Segons el contráete calla engreixar-los amb les glans deis masos pe

rb, segons sembla, no eren suficients i calia recorrer al mercat per al i -

mentar-los. Apareix citat sobretot la compra de mili (24 vegades), glans 

(9 vegades), ordi (2 vegades), gra (1 vegada), pamolós (1 vegada), fabons 

(1 vegada), blat de moro ( 2 vegades). Peí que sembla, malgrat la insufi

ciencia de les glans es preferí engreixar els porcs, ni que fos Gortiprant 

els recursos fora de l'explotació. 

-Els engreixats, al final de l'any es partien a mitges. Es pesiaven i 

s'abonaven un a l'altre la diferencia de pes que un o altre guanyái/a. En 

els ingressos del Mas (excepte el 1776 que no hi consten, perb en canvi 

es compraren els nodrissos) apareixen ingressos per la venda de 2 o 2,5 

porcs, hi consta el que pesaven i el preu a que els vengueren. El pes deis 

porcs, de 1770 a 1805, fou el següent: 

- De 40 11. a 50 11. 7 
50 11. a 60 11. 15 
60 11. a 70 11. 30 
70 11. a 80 11 11 
80 11. a 90 11. 2 

Segons aqüestes dades el pes deis porcs de la Noguera es sitúen entre 

les 60 a 70 11. carniceres que equivalen a 72 o 84 Kg. quantitat lleugera

ment inferior a les que Eva Serra dona per a la Plana de Vic en el segle 

XVII, que oscil.laven entre els 83,2 i 93,6 Kg. i aporta xifres similars 

d'altres indrets (329). 

Pero aquests casos, de compra de nodrís i cria amb les glans del mas, 

tal vegada fos el mes excepcional. Les altres explotacions pageses que nor

malment no posseien glans sembla que també en criaren, malgrat que siguí 

impossible datar de quan el sistema es generalitza. Aquests son els indicis: 

a/ En els contractes d'una pega de térra amb facultat per a construir 
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casa, a mes de deixar fer un hort i una bassa apareix, el permis per a criar 

un porc a 1'estaca, és a dir que no pastures. Aquesta cria té sentit per 

la propia subsistencia. 

b/ El "Resumen General" de Ñavarcles de 1865, amb llistat individual deis 

possessors de bestiar indica 1'existencia de 166 porcs distribuxts entre 

els veins del poblé de la" manera següents 

- Amb tres porcs 1 0,65 ?á 
- Amb dos porcs 10 6,5 ?¿ 
- Amb un 

Total 154 

Si considerem que a Ñavarcles a l'amillarament de 1860 hi havia 303 de

claracions, podriem dir que el 50,8 ?ó de les unitats familiars tenien porc. 

El recompte es va fer el Setembre de 1865, moment culminant de l'engreix 

del porc que s'havia de matar a l'hivern. Si s'hagués fet en una altra da

ta la importancia deis porcs hauria set molt minvada. 

Pensem dones, que els porcs constítuien progressívament un mitja de sub

sistencia fonamental a bona part de les unitats familiars pageses. Engreix, 

matanga i conservado mitjangant el salament era una tasca habitual de mol-

tes famílies pageses. I no totes, ja que la meitat no podien pas comprar-lo 

o, al menys, tots els anys. La contradiedó de la cria era que cada any 

calia comprar el nodris o porc petit a un altre pages o negociant que els 

criava (per- tant .desemborsar capital) la qual cosa posava de manifest 

la incapacitat de la unitat d'explotació -sobretot la petita- per a fer 

front a tot el procés de cria. Les dades de Ñavarcles de 1865, que caldria 

ampliar amb altres, semblen confirmar aquests aspectes. 

2.6 CONCLUSIÓ 

El sistema de conreus que es desenvolupa al Bages en el segle XVIII i 

XIX tenia els següents trets: 1/ tendencia progressiva al monocultiu vití

cola a costa de la rompuda de hoscos, 2/ redúcelo de les arees de cereal 

a les quintanes deis masos i 3/ a conseqüencia de la redúcelo deis hoscos, 

disminució de caps de bestiar i , per tant, substitució deis adobs animáis 

pels adobs vegetáis a base de la brossa deis bascos i els sarments de les 

prbpies vinyes. La productivitat d'aquest sistema no rau en un desenvolu

pament tecnolbgie, que continua essent tradicional sense innovacions, s i -
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nó en la intensificado de la forga de treball la qual fou possible, a con-

seqüencia d'una determinada contractació agraria que estudiarem en els ca-

pítols posteriors. 

Des de la perspectiva del sistema de conreus, podem parlar d'intensifi

cació del treball en tres aspectes: 

a/ A les quintanes de cereal, prbpies de l'explotació agrícola del.mas 

continua el sistema biennnal (any de conreu/any de guaret), amb augment 

delsr>llegums i cereals de primavera, s'intensifica perb estimulant.la fan

gada (feina manual que exigia molta ma d'obra) i , sobretot, aprofítant 

1'área de bosc per fer boigues que proporcionaven rendiments elevats durant 

cinc anys, encara que també implicaven un important volum de treball per 

posar-Íes en conreu. L'ús deis adobs era mínim, les boigues no en necessi

taven i la fangada era un element fertilitzador molt important. Els fems 

animáis foren gairebé substituits per la brossa vegetal que fornia el pro

pi bosc o les vinyes. El conreu de cereals concentrava la feina en perío

dos molt determinats de l'any -novembre, 'mar9, juny-juliol.: El conreu de 

la vinya en extensions no molt grans podia complementar el cicle del cereal: 

les feines es concentraven del marg al juny i es veremava a 1'octubre. I 

quan l'explotació tenia una porció d'olivera, la feina es concentrava al 

gener. Aquesta diversificació de conreus, permetia aprofitar mes l'a ma d'obra 

de 1 'explotado pagesa i millorar la productivitat de la unitat familiar 

des de la racionalitat de la prbpia explotació. Cal assenyalar també que 

el segol, un cereal secundari resistent al fred i molt valid per al consum 

huma, era el dominant a la comarca. El seu destí era el consum familiar. 

La comarca no produia la totalitat deis grans que necessitava. 

b/ La producció vitícola s'orienta cap a les comarques de l'interíor de 

Catalunya (pirinenques i Depressió Central) i cap a la costa quan el vi 

es transformava en aiguardent i cap a mercats estrangers posteriqrment. 

Aquesta especialització hem comprovat que comptava amb una tradició ante

rior que en,el segle XVIII es retroba i aprofundí. La vinya és, perb, un 

conreu que demana molta ma d'obra en tot el seu procés productiu. A la plan

tada, en un curt període de temps -desembre-febrer— cal fer totes les fei

nes; en el conreu normal, totes les feines a la planta -podar i esporgar-, 

com a la térra per regenerar la productivitat (cavar, magencar, rebordonar 

etc.) eren manuals; 1'adobat, que consistía en enterrar sarments que pro

duia la prbpia vinya ais valls, era també una feina de molta inversió de 

treball. Fins i tot, s'estimula la fangada de les vinyes com a una altra 
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formula de regenerado, i hem vist la quantitat de jornals que comportava. 

Per poder aprofitar tota la capacitat productiva de les unitats familiars, 

l'amo del mas optara intel.ligentment per no assumir directament el 

conreu de la vinya, sino de cedir parcel.les de térra perqué sigui la fa

milia pagesa la que inverteixi el seu treball en el conreu. Aquesta sabrá 

que amb el maxim de treball i amb la máxima cura, obtindra la máxima pro

dúcelo, fins i tot de terres inhbspites. El treball, amb aquesta forma d'or-

ganització de la producció, rendeix molt més, sobretot des de la perspec

tiva de la elasse dominant. El sistema de conreus no pot deslligar-se de 

les relacions d'explotació que sorgeixen en el camp. S'entrecreuen sovint. 

Les inversions necessaries per al funcionamenfc del vinyar calia fer-les 

en el procés d'elaboració del vi i no en la producció. L'element més impor

tant era la tina, dins la qual es produia la fermentado. La tina de pedra 

sera la més general!tzada. Curiosament també la que menys ma d'obra espe-

cialitzada necessitava i , per tant, la que un petit explotador podia con

tribuir a construir amb el seu treball. A vegades es construía simultania-

ment a la casa que habitarla. 

Les premses -del que més es podia prescindir- i les botes completaven 

l'utillatge vitícola de vinificació. Les premses eren en mans deis grans 

explotadora i es llogaven i les botes eren més generalitzades perb menys 

que les'tines'. Un céíp;que'"Bl procés elaborado del vi já havia acabat 

&mb. la f érihenfcaoió «ries. tines' (i • pér-tant 1 'explotador havia -completat 

tot el cicle productiu i invertit la.máxima quantitat de treball) era quan 

apareixia el comercialitzador del producto, el qui realment especularla 

amb el v i . El treball invertit a la vinya sois havia servit per maximitzar 

la producció de vi, l'únic interés deis grups socials que organitzaven la 

producció i la comercialitzaven. La petita explotació era la que més podia 

maximitzar la producció sense avengos tecnics. 

c/ Els horts eren petites parcel.les de conreu intensiu que produien per 

a la subsistencia familiar. Compilen tres objectius: 1/ Contribulen a f i -

xar a la térra a 1'explotador, tenint present com veurem en el capítol se

güent que 1'accés era en propietat, 2/ Significava contribuir a 1'alimen

tació de moltes famílies en una área de conreu realment reduida a la qual 

s'aplicaven metodes intensius de conreu' amb la conseqüent inversió impor

tant de treball huma,'! 3/ feia possible endurir la relació d'explotació 

que es derivava del contráete de rabassa morta i del conreu de la vinya, 

perqué la subsistencia del pages no depenia únicament deis diners de comer-
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cialitzar el vi i es podia forjar mes la quantitat d'excedent a cedir ais 

propietaris deis masos. 

Finalment, i derivat del sistema de conreus adoptat, hem observat una 

disminució del bestiar en dos aspectes: per una banda, la substitució 

deis bous per les roules (les mules tenien un doble us -llaurar i trans

port- i els bous solament un) i , per l'altra, la disminució deis ranats 

de cabres i , en menor proporció, d'ovelles, a conseqüéncia d'haver-se fet 

l'opció de la vinya que implicava un important desboscament.Aquesta pecu

liar evolució de la ramaderia va significar que a nivell d*adobs s'optes 

pels vegetáis -brossa i sarments- davant l'escassetat deis animáis. Peí 

consum de carn, es consolida l'engreix familiar d'un porc que mitjangant 

la técnica de la salamehta proporcionava carn durant tot l'any. El porc 

que s'alimentava de les sobres de l'alimentació humana, proporcionava, 

juntament amb els excrements humans, els fems necessaris per l'hort fa

miliar. 
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(221) Llibre de Tabbes de 1766-1768, AHCM. 

(222) Not. MAS 1850, fols 148-150, 10-III-1850. 

(223) Not. PUIG, 1870, fols 163-166, Escript. nS 59. 

(224) Id. fols 23-26, Escript. nS 9. 

(225) ROIG, cit. p. 86. 

(226) VILA VALENTÍ, La comarca..., cit. Vol. III, p. 436. 

(227) RAVENTOS, J,, Dues conferencies vinicoles donados al Sindicat Agrícola 
de Santpedor els dies 6 y 20 de Juny de 1909, Manresa, 1909, p. 3. 

(228) 3. PIQUERAS afirma que a Espanya fins el s. XIX va estar regulat per 
l'autorítat municipal. La vid y el vino en el País Valenciano, Valbnr-* 
cía, 1981, p. 264. 

(229) MOLINERO, F., c i t . p. 85. 

(230) LAURENT, R. cit. Vol. I, pp. 107-116. 

(231) Not. MAS I COMA, 1849-1850, fols 34-35, 25-1-1850 a Fonollosa. 

(232) Not. MAS, 1850, fols 270-272, 5-V-1850 a Castellbell. 

(233) Not. RAURES, 1790-1791, fols 252-255, 26-VI1-1790 a Navarcles; Not. 
PORTA, 1850, fols 415-418, 4-XI-1850 a Sallent; Not. MAS, 1830, fols 
608-609, 4-IX-1830. 

(234) Not. MAS, 1850, fols 431-432, 28-VI1-1850 a St. Iscle de Bages; Not. 
MAS 1850, fols 88-89, ll-V-1850 a Calders. 

(235) Not. MASRAMON, 1770, fols 156-158, 15-VII-1770 a St. Fruitós de Bages; 
Not. MAS, 1830, fols 121-122,17-111-1820 a Navarcles; Not. PORTA, 1850, 
fols 270-272, l-XII-1850, etc. 
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(236) Not. MAS, 1850, fols 88-89, ll-U-1850, a Calders. 

(237) Not. PORTA, 1850, fols 208-210, 13-X-1850 a Horta d'Avinyó. 

(238) Not. CERAROLS, 1850, fols 34-36, 20-1-1850 a Sallent. 

(239) VILA VALENTI, La comarca..., cit. Vol. III, p. 436. 

(240) Fra AGUSTI, cit. pp. 194-195. 

(241) BARBA, cit. p. 29. NAVARRO J. ens diu que al Maresme solen veremar en 
tres vegades. Memoria..., cit. p. 84 i ROIG a 1890 ha de dir encara 
que es solen barrejar els blancs amb els negres i els verds amb els 
madurs, cit. p. 180. 

(242) ROIG, cit. p. 180.El moviment migratori temporer també el recull J. 
GIBERT, "Divagacions", Vincit nS 12 (Oct. 1962). 

(243) VILA VALENTI, La comarca..., cit. Vol. III, pp. 444-445. 

(244) Not. RALLAT, 1770, fols 123-125, 18-VI-1770 a Talamanca.El pages esta-
blert era de Ñavarcles i fins a la vinya hi tenia una distancia de 2 a 
3 Kms. 

(245) Not. MANDRES, 1830-1831, fols 50-52, 4-IV-1830 a Castellgali? Not. MAS 
1830, fols 101-102, 7-III-1830 a Rajadell; Not. MAS I COMA, 1849-1850, 
fols 4-5, 4-1-1850 a Vilar. 

(246) BARBA, cit. p. 29. Una descripcio de les tines es troba a ROIG, cit. 
p. 180. 

(247) ROIG, cit. p. 180. Not. MAS, 1850, fols 146-147, 10-111-1850. 

(248) V. GIRALT, E., "L'elaboració del vi abans de la fil.loxera", L̂ iAveng 
n9 31 (Oct. 1980), p. 51. 

(249) ROIG, cit. p. 180, 

(250) BARBA, cit. p. 29. 

(251) BARBA déla que per conservar el vi es ficava a cada bota un "quartillo 
d'aiguardent de bona qualitat per carga, cit. p. 29.A 1770 la compta
bilitat del Mas Noguera déla: "Per lo ayguardent prova de olí que se 
gasta per adobar las botas que foren 14 setzens". 

(252) ROIG, dit. p. 85. 

(253) ROIG, cit. p. 108. 

(254) VILÁj/ALENTI, La comarca..., cit. Vol. III, p. 436. 

(255) GIRALT, E., "L'elaboració...", cit. p. 50. 

(256) Not. MANDRES, 1830-1831, fols 56-59, 23-VII-1831; Not. PUIG, 1870, 
fols 23-26, Escript n9 9 i fols 155-158, Escript. nS 56. 

(257) GIRALT, E., "Técnicas...", cit. p. 575. 

(258) No apareixen moites referencies en aquest sentit ja que el pages so-
lia endur-se la verema a casa lluny del mas.Not. MANDRES, 1830-1831, 
fols 50-52, 4-IV-1830 a Castellgali i 1849-1850, fol 153, 1-VI1-1850 
a St. Viceng de Castellet. 

(259) Inventar! del Mas Tapies de Viladecavalls, Not. MAS, 1846, fols 533-
535, 21-IX-1846. 

(260) En el Mas Solei, a 1782 (3s. la carga), 1783 (4s.), 1784 (4s.) i 1788 
(2s.).En el Mas Noguera, a 1770 )2s.), 1772 (no ho diu) i 1773 (4s. i 
3s. 3d.). 



(261) V. VILAR, P., Catalunya..., cit. Vol. III, pp. 420-437. 

(262) Not. RAURES, 1770, fols. 240-242, 29-XI-17I0 a Castellbelli Not. RA-.. 
LLAT, 1770, fols 202-203, 28-X-1770 a Castellbell; Not. MASRAMON, 1770 
fols 40-42, 5-III-1770 a St. Vicen!? de Castellet; Not. MAS, 1850, fols 
90-91, 3-11-1850 a St. Fruitós de Bages; Not. MAS I COMA, 1849-1850, 
fols 77-78, 25-111-1850 a Fonollosa; Not. MAS, 1830, fols 130-131, 18-
II1-1830 a Navarcles. 

(263) Algún contráete especifica que serán franques "las que collira tendres 
per lo abast de sa casa si les que cullirá en gra o per passar lo hi-
vern" Not. FERRUSOLA, 1770, fols 174-176, 27-IV-1770 a Horta.Altre in
dica que sois es paga part de fasols, Not. RALLAT 1770, fols 136-138, 
17-VII-177Q a Rajadell; Not. RAURES 1790-1791, fols 252-255, 26-VII-
1790 a Navarcles; Not. MAS I COMA, 1849-1850, fols 34-35, 25-1-1850 a , 
Fonollosa; Not. MAS, 1830, fols 167-169, 27-IV-1830 a Sailent; Not. ; 
CERAROLS, 1850, fols 330-332, 25-VI11-1850 a Santpedor. 

(264) Not. PORTA, 1850, fols 270-272, l-XII-1850 a Artes; Not. MAS I COMA, 
1849-1850, fols 63-64, 14-III-1850 a Camps; Id. fols 77-78, 25-III-
1850 a Fonollosa; Not. «AS, 1830, fol 87, 28-11-1830 a Fals; Id. fols 
39-41, 10-1-1830 a Sailent. 

(265) Not. MAS, 1850, fols 270-272, 5-V-1850 a Castellbell. 

(266) Es reserven 15q. per fer blat. Not. RAURES, 1790-1791, fols 14-17, 3-
1-1790 a Rocafort.Perb era molt més freqüent plantar hort. 

(267) A 1770, 9 contractes contemplen aquesta clausula, a 1790, 4, a* 1830, 
a i a 1850, 17. 

(268) Not. MASRAMON, 1770, fols 87-89, l-VI-1770 a Avinyó; Not. RAURES, 1790-
1791, fols 14-17, 3-1-1790 a Rocafort. 

(269) Not. CERAROLS, 1850,. fols 219-221, 20-V-1850 a Gala; Not. RALLAT, 1761, 
fols 85-86, 22-H-1761 a Rajadell.Alguna vegada es permet al f|bassai-
re pasturar les terres de l'amo perb haura de fer-ho en els guárets 
quan els f.ormiguers siguin coberts per tal de protegir-los.Not. RALLAT 
1848-1851, fols 31-33, 10-11-1850 a Castellfollit del Baix. 

(270) Not. MAS, 1850, fols 270-272, 5-V-1850 a Castellbell. En un contráete 
del Mas Quingles de Viladecavails de 1874 es fixava com a data de 
pastura de la verema a l ' l de marg.APLlF. 

(271) Veure el cas de Navarcles en el capítol 1. 

(272) Veure el capítol 1, apartat de Poblament i alguns exemples a..Not. 
RALLAT, 1848-1851, fols 30-31, 10-11-1850, a Castellfollit i Not. 
HAS, 1850,, fols 296-297, 12-V-Í850, Súria, etc. 

(273) V. l'apartat 2.3.8 

(274) Respostes de Manresa, Man, 2468. Preguntes 47 i 59. 

(275) CARESMAR, cit. p. 385. , • 

(276) Not ABADAL, 1765-1770 foráneos, fols. 443-444, lO-VI-1770 a Mura. 

(277) Not. ABADAL, 1770, fol 27, 29-111-1770 a St. Fruitós de Bages. 

(278) REGUANT, J,, Súria 1871-1873, Memoria de Llicenciatura, Universitat 
de Barcelona, 1982, pp. 97-101; i LLADO, J., "Súria", Butlletí CECB 
VII (1930-32), pp. 30-35. 
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(279) V. Capítol 3 í SOLERVICENS, A., "Navarcles", Butlletí CECB, VII (1930-
1932), pp. 18-20. 

(280) Apunta' també l'aparició d'estretes llengues de regadiu al costat deis 
pobles i de les colbnies téxtils.VILA VALENTI, "Bages", cit. p. 482. 

(281) Cartilla de 1859.Borrador. AMN. 

(282) Actes Ajuntament de Navarcles, 1833-1844, fol. 101.AMN. Actes Ajunta
ment d'Artés 1867, 30-III-1867, AMA. Not. PORTA, 1850, fols 97-100, 11-
V-1850. 

(283) A Súria es creava el 1866 la Societat de Regenta de Súria.REGUANT, J., 
cit. pp. 97-101. 

(284) SARRET I ARBOS, La sequía de Manresa. Manresa. 1906; CANALS GUILERA, R. 
"La acequia de Manresa: una obra hidráulica del siglo XIV", Agua n^ 91 
(oct-Des. 1975); BENET i CLARA, A., "La construcció de la sequía.Un 
conflicte entre Sallent i Manresa",L'Esparver n9 32 (Jul-Ag. 1980), pp. 
7-10; Breve noticia del canal llamado la acequia de Manresa.Su oriqen 
y privileqios con los que le han honrado varios soberanos, Manresa, 
1827. 

(285) Respostes de Manresa, Man. 2468. Pregunta nS 63. 

(286) CANALS, cit. pp. 286-287; VILA VALENTI, "Bages", cit. p. 482. 

(287) Flus, M,, La exposición manresana de 1901.Notas para la historia indus
trial, mercantil y agrícola de Manresa, Manresa, 1902, pp. 24-25. 

(288) Respostes de Manresa, Man. 2468. Pregunta n9 61. CARESMAR, cit. p. 381; 
MAS Y CASAS, cit. p. 79 cita la seva existencia a mitjans segle XIX. 

Els antecedente d'aquesta cal trobar-los el 1691, quan els óoncellers 
projactaren construir un canal per regar aquesta zona.Calculaven regar 
400 jornals de térra (200 Ha.) A 1710 encara es parlava del projecte 
SARRET, La sequía...,. cit. p. 151. 

(289) SARRET, Lá aéquia..., cit. p. 151. 

(290) VILA VALENTI, "Bages", cit. p..482; MAS Y CASAS, cit. p. 100: "El prin
cipal cultivo en el regadío es el trigo, el cual se cosecha de buena 
calidad, mas no es suficiente para el consumo para solo tres meses"; 
VIDAL, cit. p. 34.E1 subratllat és nostre. 

(291) Interrogatorio sobre la cantidad, calidad, destino y cultivo de las 
tierras, para formar la división agrícola de España.Manresa, 1803.AHCM. 

(292) Id. Pregunta n9 23.A mes, Respostes de Manresa, Man. 2468, pregunta n^ 
58; ZAMORA, F. de. Diario..., cit. pp. 107-110. 

(293) MAS Y CASAS, cit. p. 100; ZAMORA, Diario..., cit. p. 110; VIDAL, cit. 
p. 34; PERRAMON, M., Mi vida hasta los 45 años, Manresa, 1967, pp. 
34-35. 

(294) Interrogatorio, cit. Preguntes 16, 17, 18, 19 i 20.OLIVERAS, J.,"La 
Ciutat de Manresa en comentar el segle XIX", Miscel.lanía d'Estudis 
Baqencs, n? 2 (1983), pp. 113-114. 

(295) Cartilla de 1859.Borrador. AMN. 

(296) Interrogatorio, cit. Pregunta n^ 10. 

(297) Informe sobre 1'estat de 1'agricultura a Manresa.Lligall Familia Suanya 
AHCM. El document no té data perb podria correspondre ais anys 1830-33. 
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(298) Cartilla de 1859.Borrador. Cit. AMN. 

(299) V. sobre aquest tema OLIVERAS, J., Desenvolupament industrial i evolu-
ció urbana a Manresa (1800-1870), Membria de Llicencíatura, Universi
tat de Barcelona, 1983. 

(300) SERRA, E., La societat..., cit. pp. 24-25. 

(301) VILAR, P., Catalunya..., cit. Vol. III, pp. 245-253. 

(302) CARESMAR, cit. pp. 379-380. 

(303) Id. p. 401. 

(304) Respota de Manresa, Man. 2468, Pregunta nS ()1 

(305) Actes Ajuntament Artes, 1863, 13-VIII-1863, Ligall 247, AMA. Aquest 
antic camí ramader era assenyalat per VILA VALENTI, "Bages", cit. p. 
476. 

(306) A la Tabba de L'arrendament de les carniceries de Manresa, l'arrenda
tari es comprometía a teñir "lo abast de tot genero de carns en ditas 
carnicerías, bpnas y rebedoras".Entre les obligacions consta la de ma
tar cada dissabte un bou o una vaca i teñir les següents carns: "lo 
moltó a cinch sous y sis la lliura, lo anyell a cinch sous la Iliura, 
lo erestat a quatre sous y tres la lliura, la cabra a tres soüs la 
llíura, lo bou o vaca a tres sous la lliura y lo tocino fresch « qua
tre sous la lliura".S'especificava a mes que l'arrendatari podia apro-
fitar les herbes i pastures del terme de la Ciutat i altres "acostu
mats" i es marcaven uns períodos per cada tipus de carn.Tabba de les 
carniceries, Tabbas y Autos desde 1756 hasta 1758, AHCM. 

(307) Enquesta de Ñavarcles, 1716, AMN. 

(308) "Resumen general del número de cabezas de ganado existente en este 

distrito municipal a 24-IX-1865", AMN. 

(309) Cadastre d'Artés de 1774. AMA. 

(310) Cadastre de Rocafort, 1772. Lligall Cadastres Pobles, AHCM. 
(311) Relación del reparto por menor...1737, AHCM. Amirallament de MaFiresa 

de 1853, ACÁ. 

(312) En els inventaris es fan els comentaris ^güents: "1 tocino salat mort 
del any"; "3 tossinos de greix per matar lo present any"; "3 bacons 
per engreixar"; "un tocino de greix per la propera matansa"; "4 toci
nos que s'engreixen"; "2 tocinos per est any"; "8 tocinos per matar". 

(313) VAN BATH creu que al nord d'Europa predominava el cavall i al sud , 
els bous.Ho relaciona amb el sistema de conreu utilitzat: el de doble 
alternancia no proporciona suficient aliment per a mantenir un cavall 
1 si per a mantenir dos bous encara que siguin lents. En canvi, el de 
triple alternancia proporciona aliment suficient per ais cavalls.VAN 
BATH, S., Historia..., cit. pp. 425-427, 35-36 i 92-93. El mas tenia 
aliment suficient per mantenir mules 1, en realitat es velé la u t i l i -
tat d'aquestes en haver de traginar verema, transportar vi o fins i 
tot llaurar les vinyes, molt mes fácil que el parell de bous. V. ANES, 

, Las crisis..., cit. pp. 120-121. 

(314) CARESMAR, cit. p. 401. 

(315) Resposta de Manresa, Man. 2468, Pregjnta nS 23. 

(316) Not. MASRAMON, 1770, fols 175-177, 9-VIII-1770 a St. Viceng de Caste
llet. 
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(317) Laudemios, Tercios y Foriscapios, 1757-1817. AHSB. 

(318) Not. MAS, 1850, fols 687-688, 26-XI-1850. 

(319) Per agafar un any qualsevol: el 1784 l'arrendatari de les herbes del 
Mas Noguera era en Cornet de la Vilella per 18 11. i , el del Mas Bar
gall, en Celdoni Fabregues per 12 11. L'ingrés es va mantenir cons
tant amb oscil.lacions de les 30 a les 32 11. entre els dos masos. 
Aquesta coretancia en el preu, sobretot a fináis de segle amb 1'al
ga generalitzada de preus demostrarla també la decadencia del bestia.r. 

(320) A 1770, Antón Canadell, pages del Mas Canadell de Viladecavalls havia 
cobrat 490 11. peí preu de 98 moltons que conduí a Sarria i els entrega 
a Pau Galvany, pages de Sarria. Not. RAURES, 1770, fol 24, 5-II-1770. 

(321) Arrendament del Mas Angla, 1767. Llibre de Tabbes 1766-1768, AHCM. En 
la mateixa línea trobem els pactes de la masoveria Boixeda de Castell
tallat, propietat de la Seu de Manresa. 

(322) Masoveria del Mas Noguera i Mas Bargall, 1770. Llibre de Comptes..., 
cit. AHSM. 

(323) Masoveria del Mas Taurons, 1770, St. Cugat del Racó, cit. 

(324) Not. RALLAT, 1761, fols 237-238, 27-VIII-1761 a Aguilar i Id. fols 
46-48, 19-1-1761 a Rajadell. 

(325) Carme Pla i Solé, de 92 anys, deia: "Engreixavem cada any un porc i 
el confitavem, una bona part dintre d' aquelles gerres, de genetracions 
enrera que sempre havien servit peí mateíx", Full Parroquial Monistrol 
de Calders nS 35 (18-IX-1977). 

(326) VAN BATH, cit. p. 433. 

(327) Al Mas Boixeda de Castelltallat apareix la mateixa obligació de criar 
un porc i arreplegar les glans (Contráete de masoveria del Mas Boixe
da de Castelltallat, cit.). 

Al Mas Valldeperes de St. Salvador de Guardiola el 1763, el maso-
ver havia de pagar un porc de 50 Iliures carniceres, cit. i en el 
Mas Taurons de St. Cugat del Racó pagava el quart de les glans i deis 
porcs, cit. 

(328) BADOSA, E., Actituds..., c i t . p. 172. 

(329) SERRA, E., "Consideracions...", c i t . p. 138. 
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QUADRE 2.3. 

Distribució de conreus en el muncipi d'AGUILAR.1855 i 1861. 

— 1855 1861 

CONREUS EXTENSIÓ % (1) X (2) EXTENSIO % (1) % (2) 

CEREAL SECA 517,2 51,6 14,7 512,8 49,4 16,5 

VINYA 400,3 40,- 11,4 435,4 41,9 14,-

REGADIU 

ERM 2080,- 59,3 1765,9 56,8 

OLIVERA 

HORT 

BOSC 

84,5 8,4 2,4 89,8 8,7 2,9 OLIVERA 

HORT 

BOSC 426,8 - - - 12,2 303,5 - 9,8 

ROQUES/ALTRES - ~ 

TOTAL 3508,8 28,6 100,- 3107,4 33,4 100,-
í 

AGUILAR: 43,02 kimV 14.523,5 0. 

(1) S sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % aobre sup e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.4 

Distribució de conreus en e l municipi d' ARTE's.l774,ia62 i 1872. 

1774 
• 

1862 1872 

C O N R E U S E X T E N S I Ó ' % (1) % (2) E X T E N S I Ó ' % (1) S (2) E X T E N S I Ó ' % (1) % (2) 

C E R E A L S E C A 513,2 31,6 18,- 551,8 21,- 15,1 547,4 - 15,2 8,9 

V I N Y A 929,2 57,2 32,7 1868,6 71,- 51,2 2753,7 76,7 44,7 

R E G A D I U 

E R M 362,4 9,9 1074,4 17,4 

O L I V E R A 144,4 8.9 5,1 155,7 5,9 4,3 129,1 3,6 2,1 

H O R T 36,4 2,2 1,3 55,3 2,1 1,5 162,3 4,5 2,6 

B O S C 1072,5 37,7 596,3 16,3 885,9 14,4 

R O Q U E S / A L T R E S 149,1 5,2 59,5 1,6 606,5 9,8 

T O T A L S 2844,8 57,1 100,- 3649,6 72,1 100,- 6159,3 58,3 100,-

A R T E ' S : 17,92 Km'/ 6049,70. 

Cl) 7Ó sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 



QUAORE 2.5 

Distribució de conreus en e l municipi d'AVINYo'. 1351, 1862 1 1876. 

1851 1862 1876 

CONREUS EXTENSid 5 (1) S (2) EXTENSIO* % (1) K (2) EXTENSIO' % (1) % (2) 

CEREAL SECA 1429,5 33,8 14,7 1503,6 29,6 12,5 1554,- 27,9 12,7 

VINYA 2653,7 62,a 27,3 3442,2 67,8 28,5 3894,5 69,9 31,9 

REGADIU 30,3 0,7 0,3 31,5 0.6 0,3 33,3 0,6 0,3 

ERH 3273,3 33,7. 2260,7 18,3 791,5 — « 6,5 

OLIVERA 98,7 2,3 1,- 99,2 2,- 0,8 91,6 1,6 0,3 

HORT 11,4 0,3 0,1 . 

BOSC 1853,4 19,1 4220,2 35,- 5308,8 43,5 

ROQUES/ALTRES 368,8 3,8 499,6 4,1 538,8 4,4 

TOTALS 9.719,1 43,5 100,- 12057,- 42,1 100,- 12212,5 45,6 lOQ,-

AVINYO: 62,56 Km» / 21120,3 Q. 

(1) % sobre sup e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadaatrada 

QUADRE 2.6. 

Distribució de conreus en el municipi de BALSARENY, .1351 i 1861 

1851 1861 

CONREUS EXTÉNSIo' % (1) % (2) EXTENSIO' !S (1) X (2) 

CEREAL SECA 866,75 35,3 17,1 831,6 28,7 10,2 

VINYA 1588,4 •64,7 31,4 2071,- 71,3 25,5 

REGADIU 

ERH 1208,75 23,9 2322,5 '28,6 

OLIVERA . . . 

HORT . . . 

BOSC 1394,3 27,6 913,8 11,3 

ROQUES/ALTRES . . . 1980,- ——— 24,4 

TOTALS 5058,2 48,5 , 100,- 8118,9 35,8 100,-

BALSARENY:36,64 KmVl2369,7 Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

XZ) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.7 

Distribució de conreus en el municipi de Caldero. 1747, 1851 1 1861 

1747 1851 1861 

CONREUS EXTENSIÓ* S (1) % (2) EXTENSIO' % (1) S (2) EXTENSIO* % (1) % (2) 

CEREAL SECA 898,2 66,- 21,7 1221,7 22,9 11,1 1270,- 23,7 11,5 

VINYA .432,8 31,8 10,5 3977,3 74,6 36,- 3976,- 74,2 35,9 

REGADIU 

ERM . 1498,- 36,2 1413,- — 12,8 1538,- 13,9 

OLIVERA 7,5 0,6 0,1 • 95,- l.B 0,9 70,- 1,3 0,6 

HORT 23,4 1,7 0,6 39,9 0,7 0,4 45,- 0,8 0,4 

BOSC 1069,8 25,9 4298,9 38,9 4168,- 37,7 

ROQUES/ALTRES 207,- 5,- - - - - — — - — — ~* •* 

TOTALS 4136,7 32,9 100,- 11045,8 48,3 100,- 11067,- 48,4 100,-

CALDERS: Calders ,33,01 
Monistrol de C. 21,87 
Navarcles 2,--

TOTAL 56,88 Km» / 19202,7 Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) a sobre s u p e r f i c i e encadastrada 

qUADRE 2.8. 

Distribució de conreus en e l raunicipi da CALLUS.1861 i 1869. 

1861 1869 

CONREUS EXTENSIÓ' % (1) S (2) EXTENSIO' X (2) 

CEREAL SECA 333,3 28,8 10,3 325,8 27,- 10,-
VINYA 758,1 65, 23,4 811,2 67,3 24,9 
REGADIU — _ — - -

ERH 341,5 10,5 491,7 — 15,1 
OLIVERA 48,2 4,2 1,5 51,6 4.3 1,6 
HORT 16,9 1,5 0,5 17,3 1,4 0,5 
BOSC 1624,7 50,2 1436,2 44,1 

ROQUES/ALTRES 116,7 . . . 3,6' 122,2 ~ " ~ 3,8 

TOTALS 3239,4 35,7 100,- 3255,8 37,- 100,-

CALLUS:12,8 Km' / 4321,3 Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) S sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.9. 

Distribució de conreus en e l municipi de CARDONA.1365 

1865 

CONREOS EXTENSlrf S Cl) •a (2) 

CEREAL SECA 1113,2 29,5 9,7 

VINYA 1989,4 . 52,7 17,3 

REGAOIU 271,9 7,2 2,4 

ERH 4069,8 35,4 

gtIVERA 380,3 10,1 3,3 

HORT 21,2 0,6 0,2 

BOSC 2412,5 21,-

ROQUES/ALTRES 1238,8 . . . 10,8 

TOTALS 11497,1 32,8 100,-

CARD0NA:66, r38 KmV224Q9,9 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre superficie encadastrada. 

QUAORE 2.10 

Distribució de conreus en e l municipi de CASTELLADRAL. 1747, 1851 i 1861. 

1747 1851 1861 

C O N R E U S E X T E N S I Ó ' % (1) 55 (2) E X T E N S I O ' % (1) S (2) E X T E N S I O * » (1) !S (2) 

C E R E A L S E C A 545,2 88,4 19,- 1412,6 42,2 7,- 1275,9 37,4 8,1 

U I N Y A 59,5 9,7 2,1 1761,6 52,6 3,8 1965,4 57,6 12,5 

R E G A O I U 

E R H 32,- 1,1 5888,3 29,4 9729,4 - 62,1 

O L I V E R A — 175,3 5,2 0,9 172,- 5,- 1,1 
H O R T 11,7 1,9 0,4 -

B O S C 871., 3 30,4 6815,8 34,- 2521,7 16,1 

R O Q U E S / A L T R E S 1343,- * w •> 46,9 4009,- —— — 19,9 

T O T A L S 2862,7 21,5 100,- 20053,7 16,7 100,- 15664,4 21,8 100,-

CASTELLADRAL: 81,7 Km' / 27581,9 Q. 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre sup e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2 . 1 1 
Distribució de conreus en e l municipi de CASTELLFOLLIT DEL B O I X .1 8 5 2 i 1 8 6 1 

1 8 5 2 1 8 6 1 

CONREUS E X T E N S I Ó ' S ( 1 ) ü ( 2 ) EXTENSld • S ( 1 ) S ( 2 ) 

CEREAL SECX 1 2 8 5 , 9 3 5 , 7 - 8 7 7 1 2 8 5 , 9 3 5 , 7 8 , 7 

VINYA 2 2 4 3 , 9 6 2 , 3 1 5 , 1 2 2 4 3 , 9 6 2 , 3 1 5 , 1 

REGADIU — _ — — 

E R M 5 7 2 9 , 2 3 8 , 6 5 7 2 9 , 2 . . . 3 8 , 6 

OLIVERA 6 9 , 6 1 , 9 0 , 5 6 9 , 6 1 , 9 0 , 5 

HORT 

BOSC 5 5 1 1 , - ^ _ _ 3 7 , 1 5 5 1 1 , - 3 7 , 1 

ROQUES/ALTRES -
TOTALS 1 4 8 3 9 , 6 2 4 , 3 1 0 0 , - 1 4 8 3 9 , 6 2 4 , 3 1 0 0 , . 

CASTELLFOLLIT D E L B 0 I X S 5 9 , 4 3 Km' / 2 0 0 6 3 , 6 Q. 

( 1 ) % aobre superficie conreada 

( 2 ) % sobre superficie encadastrada 

QUADRE 2.12 

Distribució de conreus en el . municipi de C A S T E L L G A L Í . 1 8 5 3 . 

1 8 5 3 

CONREUS EXTENSIÓ % ( 1 ) % ( 2 ) 

CEREAL SECA 4 4 3 , - 1 5 , 2 9 , 8 

VINYA 2 3 3 1 , 3 8 0 , - 5 1 , 5 

REGADIU 

ERM 1 0 0 3 , 8 2 2 , 2 

OLIVERA 8 1 , - 2 , 8 1 , 8 

HORT 5 9 , 8 2 , 1 1 , 3 

BOSC 6 0 5 , - 1 3 , 4 

ROQUES/ALTRES . . . 

TOTALS 4 5 2 3 , 9 6 4 , 4 1 0 0 , -

CASTELLGALI:17,16 KmV5793,2 Q. 

( 1 ) li sobre superficie conreada 

(2) % sobre auperfície encadastrada 

290 



QUADRE 2 . 1 3 
Diatribució de conreus en el municipi de CASTELLNOU. 1 8 5 2 i 1 8 6 1 

1 8 5 2 1 8 6 1 

C O N R E U S EXTENSIo' S ( 1 ) S ( 2 ) E X T E N S I Ó ' % ( - 1 ) S ( 2 ) 

C E R E A L S E C A 6 7 2 , 3 3 2 , 3 8 , 4 5 1 0 , 9 3 4 , 6 6 , 7 

V I N Y A 1 3 4 0 , 1 6 4 , 3 1 6 , 7 8 9 7 , 9 6 0 , 9 1 1 , 3 

R E G A D I U 

E R M 1 2 7 6 , 1 1 5 , 9 3 8 3 3 , 7 5 0 , 2 

O L I V E R A 7 0 , 3 0 , 9 6 6 , 3 4 , 5 0 , 9 

H O R T — 

8 Q S C 4 1 3 5 , 9 — 5 1 , 6 2 3 2 6 , 8 3 0 , 5 

R O Q U E S / A L T R E S 5 1 6 , 2 6 , 4 

T O T A L S 8 0 1 1 , 4 2 6 , - 1 0 0 , - 7 6 3 5 , 6 1 9 , 3 1 0 0 , -

C A S T E L L N O U : 2 9 , 2 1 Km' / 9 8 6 1 , 3 Q . 

( 1 ) S sobre superficie conreada 

( 2 ) » sobre superficie encadastrada 

Q U A D R E 2 . 1 4 

Oiatribució 1 de conreus en el municipi ds C A S T E L L B E L L . 1 8 5 1 , 1 8 6 2 i 1 8 7 2 . 

1 8 5 1 1 8 6 2 1 8 7 2 

C O N R E U S E X T E N S I O * S ( 1 ) % ( 2 ) E X T E N S I Ó ' S ( 1 ) % ( 2 ) E X T E N S I Ó ' » ( l l % ( 2 ) 

C E R E A L S E C A 2 2 0 , - 1 1 " , 4 6 , 4 3 2 2 , 3 1 3 , 7 5 , 5 5 1 8 , - 1 4 , 3 5 , 7 

V I N Y A 1 6 2 8 , 3 8 4 , 1 4 7 , 5 1 8 6 6 , 5 7 9 , 2 3 1 , 9 2 8 5 0 , 7 7 8 , 7 3 1 , 2 

R E G A O I U — _ 

E R M 2 2 5 , - 6 , 6 2 4 5 7 , - — 4 2 , - 3 1 0 7 , 8 3 4 , -

O L I V E R A 8 2 , 7 4 . 3 2 , 4 1 3 1 , 3 5 , 6 2 , 2 1 9 5 , 8 5 , 4 2 , 1 

H O R T 4 , 2 0 , 2 0 , 1 3 5 , 2 1 , 5 0 , 6 5 9 , 8 1 , 6 0 , 7 

B O S C 1 2 6 9 , 3 3 7 , - 7 7 8 , 3 — 1 3 , 3 1 6 5 0 , - 1 8 , -

R O Q U E S / A L T R E S 2 5 7 , - 4 , 4 7 6 6 , 6 . . . 8 , 4 

T O T A L S 3 4 2 9 , 5 5 6 , 4 1 0 0 , - 5 8 4 7 , 6 4 0 , 3 1 0 0 , - 9 1 4 8 , 7 3 9 , 6 1 0 0 , -

C A S T E L L B E L L : 2 8 , 1 9 Km» / 9 5 1 6 , 9 Q . 

( 1 ) % sobre superficie conreada 

( 2 ) % sobre auperfície encadastrada 
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QUADRE 2,15 

Distribució de conreus en e l municipi de L'ESTANY. 1851 i 1362 

1151 1862 

CONREUS E X T E N S I Ó ' % il) % (2) EXT E N S l á % (1) ü(2) 

CEREAL SECA 532,1 100,- 21,4 540,3 100,- 21,5 

V I N Y A — — 

RECAOlU 

E R H 1865,- 75,1 1472,3 58,6 

OLIVERA — — 

HORT — 

BOSC 86,- 3,5 426,- 16,9 

ROQUES/ ALTRES 75,5 3,-

TOTALS 2483,1 21,4 100,- 2514,1 21,5 100,-

L'ESTANY: 10, 11 Km' / 3413,1 Q, 

(1) % sobre superficie- conreada 

(2) r. sobre superficie encadastrada 

QUADRE 2.16 

Dis t r i b u c i ó ds conreus en e l municipi de FONOLLOSA. 1853 1 1861 

1853 1861 

CONREUS EXTENSIÓ* % (1) % (2) EXTENSIO' % (1) JS'(2) 

CEREAL SECA 1618,- 33,7 11,1 1613,2 35,- 11,1 

VINYA 3002,7 62,6 20,6 2816,7 61,2 19,3 

REGADIU ---
ERM 1543,3 — — 10,6 1754,4 12,-

OLIVERA 167,- 3,5 ' 1,1 • 163,2 3,5 1,1 
HORT 11,- 0,2 0,1 12,8 0,3 0,1 

BOSC 7620,3 52,2 7602,3 --^ 52,1 

ROQUES/ ALTRES 629,9 4,3 629,9 4,3 

TOTALS 14592,2 32,9 100,- 14592,5 31,6 100,-

FONOLLOSA: 51,9 Km' / 17521,4 Q 

(1) % sobre sup e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.17 

Distribució de conreus en e l municipi de GAIA. 1860. 

1860 

C O N R E U S E X T E N S I Ó ' a (1) r. (2) 

C E R E A L S E C A 779,8 50,8 7,1 

V I N Y A 736,8 48,- 6,7 

R E G A D I U 

E R H 9219,- 83,7 

O L I V E R A 18,8 1,2 0,2 

H O R T 261,5 2,4 

R O Q U E S / A L T R E S 

T O T A L S 11015,9 13,9 100,-

GAIAs 39,86 Km' / 13456,7 Q. 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre superficie encadastrada 

QUAORE 2.13 

Di s t r i b u c i ó de conreus en e l municipi de MANRESA. 1737, 1764 i 1789. 

1737 1764 1789 

C O N R E U S E X T E N S I O * % (1) • S (2) E X T E N S I O ' % (1) % (2) E X T E N S I O ' % (1) 5S (2) 

CEREAL S E C A 380,2 6,2 4,7 390,1 6,1 4,6 383,3 6,2 4,7 

VINYA 3491,2 56,7 43,- 3629,5 56,5 43,2 3518,3 56,7 43,3 

R E G A D I U 1566,- 25,4 19,3 1646,2 25,6 19,6 1577,7 25,4 19,4 

E R M 1409,- 17,3 1405,5 16,7 1356,3 16,7 

OLIVERA 681,6 11,1 8,4 717,3 11,2 8,5 687,6 11,1 8,5 

HORT 35,. 0,6 0,4 36,8 0,6 0,4 33,-. 0,5 0,4 

BOSC 499,6 6,1 509,9 6,1 508,7 6,3 

R O Q U E S / A L T R E S 60,9 0,7 64,2 0,8 64,2 0,8 

TOTALS 8123,8 75,8 100,- 8399,5 76,4 100,- 8129,1 76,3 100,-

M A N R E S A : 41,24 Km' / 13922,6 Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.19 

Distribució ds conreus en e l municipi do HANRESA. 1803, 1832 i 1860. 

1803 1832 1860 

CONREUS EXTENSIÓ* % (1) % (2) EXTENSIO' % (1) % (2) EXTENSIo' S (1) S (2) 

CEREAL SECA 854,- 12,5 10,2 632,3 9,7 8,- 775,6 . 9,- 7,4 

VINYA 4125,- 60,2 49,2 3563,8 54,8 44,8 5114,3 59,1 48,7 

REGADIU 1621,- 23,7 19,3 1955,5 30,1 24,6 2098,16 24,2 20,-

ERH 1288,3 15,4 929,6 11,7 940,3 9,-

OLIVERA 248,2 3,6 3,- 304,- 4,7 3,8 596,1 6,9 5,7 

HORT 43,8 0,7 0,6 73,3 0,8 0,7 

80SC 215,2 2,6 453,5 5,7 898,8 8,6 

ROQUES/ ALTRES 31,7 0,4 69,1 0,9 

TOTALS 8383,4 81,7 100,- 7951,6 81,7 100,- 10496,6 82,5 100,-

HANRESA: 41,24 Km» / 13929,6 Q. 

( i ) % sobre sup e r f i c i e conreada 

<2) S sobre sup e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.20 

Distribució de conreus en e l municipi de STA. CECILIA DE MONTSERRAT 

1851 1862 

CONREUS EXTENSIO % (1) % (2) E X T E N S I Ó ' % (1) »(2) 

CEREAL SECA 203,- 47,3 12,2 165,6 13,6 4,9 

VINYA 226,- 52,7 13,6 1020,8 83,6 29,9 

REGADIU _ ^ _ _ _ _ 

ERH 511,- 30,7 965,4 28,3 
OLIVERA 35,3 2,9 1,-
HORT 

BOSC 631,- 3a,- 897,2 - — 26,3 
ROQUES/ ALTRES 91,5 5,5 327,7 9,6 

TOTALS 1662,5 25,8 100,- 3412,- 35,8 100,-

STA. CECILIA DE MONTSERRAT: 13,34 Km» / 4503,6 Q; 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre superficie encadastrada 
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QUADRE 2.21 

Distribució de conreus en o l municipi de HOlX. 1852 1 1859 

1852 1859 

CONREUS EXTENSIO % (1) % (2) EXTENSIÓ 5 (1) S (2) 

CEREAL SECA 3520,5 

73,3 VINYA 

REGADIU 

ERH 7058,8 

OLIVERA 

HORT 72,4 

BOSC 6473,-

ROQUES/ ALTRES 1458,-

96,-

2,-

2,-

18,9 

0,4 

37,8 

0,4 

34,7 

7,8 

3512.4 

73,3 

7065.5 

73,6 

6473,-

1458,-

96,-

2,-

2,-

18,3 

0,4 

37,9 

0,4 

34,7 

7,8 

TOTALS 18655,8 19,7 100,- 18655,8 19,6 100,-

HOIA: 75,15 Km' / 25370,6 Q. 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre superficie encadastrada 

QUAORE 2.22 

Distribució de conreus en e l municipi de MONISTROL DE MONTSERRAT. 
1852 i 1861. 

1852 1861 

CONREUS EXTENSIO' S (1) % (2) EXTENSIO* % (1) % (2) 

CEREAL SECA 44,6 2,9 2,-
VINYA 1454,5 94,7 66,1 996,6 96,2 - 44,3 
REGAOIU 36,3 2,4 1,7 39,6 3,8 1.8 
ERH 483,5 22,- 1042,8 46,3 
OLIVERA 

— 

HORT 

BOSC 13,2 0,6 
ROQUES/ ALTRES 179,9 3,2 158,4 7,-

TOTALS 2198,8 69,8 100,- 2250,6 46,- 100,-

MONISTROL DE MONTSERRAT: 12,04 Km' / 4064,7 q. 

(1) % sobre superficie conreada 

(2) % sobre superficie encadastrada 
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Q U A D R E 2 . 2 3 

Distribució de conreus en e l municipi de MURA.1851 i 1 8 6 1 

1 8 5 1 1 8 6 1 

C O N R E U S E X T E N S I O ' • S ( 1 ) % ( 2 ) E X T E N S I O % ( 1 ) % ( " ) 

C E R E A L S E C A 1 5 6 , 7 3 6 , 1 1 , 8 1 8 3 , 5 1 2 , 4 2 , 1 

V I N Y A 2 3 0 , 7 5 3 , 2 2 , 6 1 2 3 6 , 5 8 3 , 9 1 4 , -

R E G A D I U . . . . — — 

E R H 4 6 1 8 , 5 5 2 , 4 3 2 1 5 , 5 3 6 , 5 

O L I V E R A 3 5 , 7 8 , 2 0 , 4 4 3 , 5 3 , - 0 , 5 

H O R T 1 0 , 8 2 , 5 0 , 1 1 1 , - 0 , 7 0 , 4 

B O S C 3 7 5 4 , 8 4 2 , 6 4 1 1 2 , 5 4 6 , " 

R O Q U E S / A L T R E S 

T O T A L S 8 8 0 7 , 2 5 , - 1 0 0 , - 8 8 0 2 , 5 1 6 , 8 1 0 0 , -

HURA: 5 3 , 3 9 Km' / 1 8 0 2 4 , 5 0 . 

% ( 1 ) "sobre s u p e r f i c i e conreada 

S (2) sobre sup e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2 . 2 4 

Distribució de conreus en e l municipi de NAVARCLES. 1 7 4 7 , 1 8 1 6 i 1 8 6 1 . 

1 7 4 . 7 1 8 1 6 — 1 8 6 1 

C O N R E U S E X T E N S I Ó ' r. ( 1 ) % ( 2 ) E X T E N S I O ' 5 ( 1 ) S ( 2 ) E X T E N S I O ' r, ( 1 ) S ( 2 ) 

C E R E A L S E C A 1 5 0 , - 5 5 , 1 3 7 , 3 3 0 9 , 9 3 7 , 7 3 1 , 7 2 5 7 , 3 3 3 , 3 2 7 , 2 

V I N Y A - 1 1 8 , - 4 3 , 3 2 9 , 4 4 6 8 , 2 5 7 , - 4 7 , 9 4 7 9 , 7 6 2 , - 5 0 , 7 

R E G A D I U . . . — . . . . — — . 

E R H 6 , - 1 , 5 1 3 , 1 — _ 1 , 3 5 3 , 3 5 , 6 

O L I V E R A 1 2 , 5 1 , 5 1 , 3 1 1 , 6 1 , 5 1 , 2 

H O R T 4 , 3 1 1 , 6 1 , 1 3 0 , 8 3 , 7 3 , 2 2 4 , 9 3 , 2 2 , 6 

B O S C 5 1 , 7 1 2 , 9 1 2 9 , 5 1 3 , 3 1 1 6 , 4 1 2 , 3 

R O Q U E S / A L T R E S 7 2 , - 1 7 , 9 1 2 , 3 1 , 3 2 , 1 0 , 0 2 

T O T A L S 4 0 2 , - 6 7 , 7 1 0 0 , - 9 7 6 , 5 8 4 , 1 1 0 0 , - 9 4 5 , 3 8 2 , 1 1 0 0 , -

NAVARCLES: 3 , 5 Km' / 1 1 8 1 , 6 Q . 

( 1 ) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2 . 2 5 
Distribució de conreus en e l municipi de R A J A D E L L . 1 7 4 6 , 1 8 5 2 i 1 8 6 2 . 

1746 1852 1862 

CONREUS EXTENSIÓ S 1 (1) % (2) EXTENSld • % (1) r. (2) EXTENSIO' s (1)- r, (2) 

CEREAL SECX 496,1 60,3 13,6 1025,3 26,3 7,3 881,5 25,- 6,2 

VINYA 121,4 14,8 3,3 2616,5 67,1 18,6 2378,8 67,4 16,8 

REGADIU — — - - - - - - -

ERM 1951,9 53,7 2566,1 18,2 5141,- 36,4 

OLIVERA 200,6 24,4 5,5 236,3 6,1 1,7 248,8 7,- 1,8 

HORT 4,3 0,5 0,1 18,5 0,5 0,1 21,8 0,6 0,2 

BOSC 388,3 10,7 7624,2 54,1 5172,2 36,6 

ROQUES/ALTRES 472,8 13,- 289,9 2,1 

TOTALS 3635,4 22,6 100,- 14086,9 27,7 100,- 14134,- 24% 9- 100,-

RAJADELL:45 ,32 Km V15300 Q. 

(1) !S sob re super • f i c i e conr eada 

( 2 ) S aobre auperfície encadastrada 

Q U A D R E 2 . 2 6 

Oiatribució de conreus en e l municipi de R O C A F O R T / 1 7 4 7 , 1 8 5 1 i 1 8 6 1 

1 7 4 7 1 8 5 1 1 8 6 1 

1 mm 

C O N R E U S E X T E N S I Ó ' S ( 1 ) 5S ( 2 ) E X T E N S I O S ( 1 ) % ( 2 ) E X T E N S I O ' S ( 1 ) % ( 2 ) 

C E R E A L S E C A 2 4 7 , 1 8 8 , 6 3 4 , - 4 0 4 , 8 2 2 , 6 7 , 3 4 0 5 , 9 1 5 , 4 7 , -
V I N Y A 3 0 , 7 1 1 , - 4 , 2 1 3 2 3 , 4 7 4 , - 2 3 , 9 2 1 8 3 , 8 8 2 , 7 3 7 , 9 

R E G A D I U • — •w 

E R M 

O L I V E R A 

H O R T 

4 0 9 , 4 

1 , - 0 , 4 

5 6 , 3 

0 , 1 

2 6 6 5 , -

6 1 , 1 3 , 4 

4 8 , 2 

1 , 1 

1 0 6 7 , 7 

5 1 , 5 1 , 9 

1 8 , 5 

0 , 9 

B O S C 

R O Q U E S / A L T R E S 

2 0 , 3 

1 9 , 2 

2 . 8 

2 , 6 

1 0 7 3 , 8 1 9 , 4 2 0 5 5 , 5 3 5 , 7 

T O T A L S 7 2 7 , 7 3 8 , 3 1 0 0 , - 5 5 2 8 , 1 3 2 , 4 1 0 0 , - 5 7 6 4 , 4 4 5 , 8 1 0 0 , -

R0CAFQRT!21,67 KmV7315,8 Q. 

(1) % sobre auperfície conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.27 

Distribució de conreus en e l municipi de SALLENT,1351,1861 1 1871. 

1851 1861 1871 

CONREUS EXTENSIO' SS (1) % (2) EXTENSIO' S (1) !S (2) EXTENSIO' S (1) % (2) 

CEREAL SECA 1164,6 26,8 1265,7 20,4 11,2 1356,3 18,8 7,5 

VINYA 2980,2 68,5 28,9 4642,6 74,5 41,- 5612,3 74,7 31,1 

REGADIU 35,8 0.6 0,3 75,1 1,- 0,4 

ERM 3225,- 31.3 2639,4 — 23,3 6062,7 - — 33,7 

OLIVERA 174,5 4,- 1.7 192,7 3,1 1,7 132,- 1,8 0,7 

HORT 28,3 0,7 0,3 64,7 0,6 41,2 Q,6 0,2 

BOSC 2729,5 26,5 2482,8 21,9 1982,- « - « 11,-

ROQUES/ALTRES 2746,3 15,3 

TOTALS 10302,1 42,2 iOO,- 11321,7 54,8 100,- 18007,9 40,- 100,-

SALLENT:65,8 KmV22214,l Q. 

(1) .S» sobre s u p e r f i c i e conreada 

C2) S sobra s u p e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.28 

Distriísució 
1851 i 1864 

4s conte «3 en e l -«ufsicipi de ST. FELIU SASSERRA. 

1851 1864 

CONREUS EXTENSIO' % Cl) % (2) EXTENSIO' S (1) % <2) 

CEREAL SECA 

VINYA 

REGAOIU 

1010,8 

87,3 

90,9 

7.8 

24,4 

2,1 

670,7 

437,7 

59,6 

38,9 

14,6 

9,5 

ERH 

OLIVERA 

HORT 

2739,. 

14,2 1,3 

66,2 

0,3 

1363,2 

16,1 1,4 

29,S 

0,3 

BOSC 

ROQUES/ALTRES 

287,1 6,9 1820,1 

296,1 

39,5 

6,4 

TOTALS 4138,4 26,9 100,- 4603,9 24,5 100,-

ST, FELIU SASSERRA t 23,14 Km» / 7812,1 Q. 

(1) S «°bl-8 s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.29 

Distribució 
1852,1862 i 

de conreus 
1873. 

en e l municipi de ST. FRUITÓS DE BAGES. 

1852 1862 1873 

CONREUS EXTENSlí S (1) S (2) EXTENSICÍ % (1) S (2) EXTENSIO* % (1) % (2) 

CEREAL SECA 1232,7 24, ,2 20, ,7 963, 25, ,3 16, ,2 858, ,4 21, ,5 14, 3 

VINYA 3706,- 72, ,8 62, ,3 2695, ,4 70, ,8 45, ,4 3027, . 75, ,7 50, 6 

REGADIU 44,- 0, ,9 0, ,7 41> ,3 1, ,1 0, ,7 35, ,s 0, 0, 6 

ERH . 506,8 a. ,5 1829, ,5 — — 30, .8 1376, ,5 23, 

OLIVERA 

HORT 

BOSC 

109,8 2, ,2 1, ,8 109, ,2 2,9 1, ,3 76,7 1 ,9 1,3 OLIVERA 

HORT 

BOSC 307,2 — 5, ,2 254, ,4 4, ,3 305,3" — 5,1 

ROQUES/ALTRES 40,3 0, ,7 39, ,8 0, ,7 307 ,3 5 ,1 

TOTALS 5946,8 85 .6 100, 3932, ,6 64 ,2 100 f * 5987 ,5 66 ,8 100 f *" 

ST. FRUITÓS DE BAGES!22,14 KmV7474,5 Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

{2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.30 

Distri b u c i ó ds conreus en e l municipi de ST.- MARTI DE TORROELLA. 
1851 i 1861. 

1851 1361 

CONREUS EXTENSIO' % (1) % (2) EXTENSIO' % (1) % <2) 

CEREAL SECA 199,2 13,2 6,4 478,- 22,9 11,1 

VINYA 1254,2 83,- 40,4 1480,5 72,1 35,-

REGADIU » — — 

ERH 276,4 8,9 816,- 19,3 . 

OLIVERA 58,2 3,9 1,9 86,3 4,2 2,-

HORT 15,4 0,8 0,4 

BOSC 1257,7 40,5 1360,8 32,2 

ROQUES/ALTRES 56,1 1,8 — — — 

TOTALS 3101,8 48,7 100,- 4229,- 48,5 100,-

ST. MARTI OE TORROELLA í 16,25 KmV 548S Q. 

( i ) % sobra s u p e r f i c i e conreada 

(2) 5 sobra sup e r f i c i e encadastrada 
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QUAORE 2.31 

Distribució de conreus en e l municipi da ST. MATEU OE BAGES.1852 i 1861 

1852 1861 

CONREUS EXTENSIO* S (1) % (2) EXTENSIO* r, (1) S (2) 

CEREAL SECA 220Í,3 . 63,5 8,3 2166,2 62,1 9,-

VINYA 1101,3 31,8 4,2 'H55,3 33,1 4,8 

REGADIU — -

ERH 4382,3 16,5 13948,4 57,8 

OLIVERA 163,3 0,6 . 165,7 4,8 0,7 

HORT ™ 

BOSC 17228,2 64,9 6677,2 . - . 27,7 

ROQUES/. ALTRES 1449,- 5,5 

TOTALS 26525,4 13,1 100,- . 24112,8 14,5 100,-

ST. HATEU DE BAGES! 100, ,97 Km'/34087,5 Q. 

(1) % sobre supe r f i c i e conreada 

(2) % sobre supe r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.32 

Distribució do conreus en el municipi de SANTPEDOR.1853 i 1362. 

1853 1862 

CONREUS EXTENSIO* % (1) r, C2) EXTENSIO* % C l ) % \ z) 

CEREAL SECA 1514,8 42,3 33;3 1157,7 30,4 25,1 

VINYA 1906,6 53,3 42,- 2430,7 63,7 52,7 

REGAOIU . . . 

ERH 700,7 fS,4 446,7 9,7 

OLIVERA 158,3 4,4 3,5 224,8 5,9 4,9 

HORT . . . — . 

BOSC 263,8 5,8 276,2 6,-

ROQUES/ALTRES 76,- — — — 1,6 

TOTALS 4544,2 78,8 100,- 4612,1 82,7 100,-

SANTPEDOR :16,3KraV5671 ,7 Q. 

C l ) % sobre su p e r f i c i e conreada 

C2) S sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.33 

Distribució de conreus 
1852 i 1862 

en el municipi de ST. SALVADOR O E GUARDIOLA 

1852 1862 

CONREUS E X T E N S I Ó ' S (1) % (2) E X T E N S I O ' ?í (1) % (2) 

C E R E A L SECA 554,6 13,9 7,3 534,4 13,8 7,-

VINYA 3368,8 84,6 44,4 3286,6 85,- 43,1 

REGADIU 

ERM 829,3 10,9 1260,4 16,5 

OLIVERA 

HORT 

BOSC 

58,5 1,5 0,8 45,5 1,2 0,6 OLIVERA 

HORT 

BOSC 2769,3 36,5 2490,8 32,7 

ROQUES/ALTRES 

TOTALS 7580,5 52,5 100,- 7617,7 50,8 100,-

ST. S A L V A D O R D E GUARDIOLA: 36,98 KmV 12484, 4 Q . 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 

Q U A D R E 2.34 

Distribució 
1853 i 1861. 

de conreus an e l municipi de ST. VICEhlQ OE CASTELLET. 

1853 1861 

CONREOS EXTENSIO' % (1) 55 (2) EXTENSIO' ? (1) % (2) 

CEREAL SECA 332,7 17,6 9,4 301,4 18,4 8.5 

VINYA 1482,2 78,4 41,8 1256,5 76,6 35,6 

REGADIU 20,25 1,1 0,6 

ERM 472,7 13,3 856,3 24,2 

OLIVERA 54,7 2,9 1,5 , 60,6 3,7 1,7 

HORT 22,- 1,3 0,6 

BOSC 908,4 . . . 25,6 655,9 18,6 

ROQUES/ALTRES 271,7 7,7 380,6 . . . 10,8 

TOTALS 3542,7 53,3 100,- 3533,3 46,4 100,-

ST.VICENC OE CASTELLET. 17,09 KmV5769,6 Q . 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) S sobre sup e r f i c i e encadastrada 



QUADRE 2.35 

Distribució de conreus en e l municipi de STA. HARÍA D'QLQ.1854 i 1362 

1854 1862 

C O N R E U S E X T E N S I O ' % (1) % (2) E X T E N S I O ' S(l) 55 (2) 

C E R E A L S E C A 1761,9 43,5 10,7 1754,6 43,5 10,7 

V I N Y A 2162,- 53,3 13,2 2154,4 53,4 13,2 

R E G A D I U 

E R H 3225,- 19,6 3189,3 19,5 

O L I V E R A 83,7 2,1 0,5 83,7 2,1 0,5 

H O R T 46,9 1,2 0,3 43,7 1,1 0,3 

B O S C 9147,4 55,7 9143,5 55,9 

R O Q U E S / A L T R E S 

T O T A L S 16426,9 24,7 100,- 16369,2 24,7 100,-

S T A . H A R Í A D ' O L O * : 64,24 KmV 21687 ,4 Q . 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 

QUADRE 2.36 

Distribució de conreus en e l municipi de SORIA.1851 i 1365. 

1851 1865 

C O N R E U S E X T E N S I O * % (1) % (2) E X T E N S I O ' % (1) % (2) 

C E R E A L S E C A 447,3 31,5 10,1 507,9 26,8 11,2 

V I N Y A 668,9 47,1 15,1 1161,9 61,4 25,7 

R E G A D I U 

E R H 730,- 16,5 658,- 14,6 

O L I V E R A 197,5 13,9 4,5 131,1 6,9 2,9 

H O R T 106,7 7,5 2,4 92,3 4,9 2,-

B O S C 1938,3 43,8 1625,6 36,-

R O Q U E S / A L T R E S 332,- --- 7,5 340,- 7,5 

T O T A L S 4420,7 32,1 100,- 4516,8 41,9 100,-

SURIA:23,54 KiiiV7947,l Q. 

f l ) S sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) % sobre s u p e r f i c i e encadastrada 
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QUADRE 2.37 

Distribució ds conreus en «1 ounicipi d« TALAHANCA.1851 1 1862. 

1851 1862 

CONREUS EXTENSIO* 5 (1) 5 (2) EXTENSIO" 5 (1) 5 (2) 

CEREAL SECA 367,75 31.9 13,3 465,8 20,- 8.1 

UINYA 732,25 65,2 27,3 1700,3 73,1 29,5 

REGADIU _„ — . . . --- — . 

ERH 757,25 • 27,5 920,- 15,9 

OLIVERA 

HORT 

BOSC 

33,75 2,9 1.2 159,9 6,9 2.8 OLIVERA 

HORT 

BOSC 430,- 15,6 1325,- 23,. 

ROQUES/ALTRES 417,- 15,1 1200,- 20,8 

TOTALS 2758,- 41,8 100,- 5771,- 40,3 100,-

TALAHANCA)29,55 Km'/ 9976,1 Q. 

(1) S sobra superficie conreada 

(2) S sobre superficie encadastrada 
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