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1.4 EL POBLAMENT A LA COMARCA DEL BAGES 

El Bages com gairebé tota la Stalunya Vella, és una comarca de pobla-
la. 

ment dispers, organitzat, en bona part, per^'unitat típica del camp cá

tala, el mas, el qual no esta pas deslligat de l'estructura agraria ba

genca ja que n'és una pega important. El poblament no s'ha d'analitzar des 

d'una óptica, geográfica, sino com a conseqüencia de la dinámica que enge-

guen les relacions de poder que caracteritzen l'estructura agraria bagen

ca. Altres eleitients (el clima, el relleu) ajudaran també a la seva defíni-

ció, perb dífícilment siguin elemants determinants. 

El poblament del Bages 'al .s. XVIII vindra definit per dues coorde

nados : 

a/ l'estructura de poblament derivada del preces histbric anterior, 

b/ el poblament derivat del fet de convertír-se en dominante les 

relacions d'explotació entre pagesos de mas i rabassaires. 

1.4.1 El poblament anterior al seqle XVIII 

El poblament al Bages anterior al s.,XVIII és uh poblament dispers 

basat en els masos .Tot i així, ja comenga a fer-se la distinció entre 

l'Alt Bages (les serralades al voltant del Pía i els altiplans entre els 

dos rius vertebradors de la comarca) i el Pía prbpiament dit. Mentre en 

aquellv^oblament dispers en masos és l'únic existent,(l) al Pía, es 

formen nuclis de poblament concaritrat, saise perdre pes els masos exis-

tents. Manresa, Santpedor i Sailent eren els mes importants, si bé en 

algunes parrbquies comengaven a apareixer cases s redbs d'una església 

(Navarcles) o d'un castell (Súria). Sobre aquest punt de partida enorme-

ment precari quant al seu coneixement, cal fer-hi un seguit de conside

racions. 

Alguna historiografía catalana ha mitificat el món de les 

masies i pinta un panorama de continuitat -a les famílies, remontant nis-

sagues- al s. XI-XII (98). Aquesta mitificado i la pretesa estabilitat no 

pretenen altra cosa que donar una determinada visió pacifista i poc con-

flictiva del camp cátala i legitimar la importancia social de la familia. 

Alguns elementa coneguts al Bages permeten reflexionar-hi. 

Alguns casos permeten deduir una continuitat en el mas des de molt an

tic. A Navarcles, per exemple, tenim el cas del Mas Solervicens del quál 
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tenim noticies des de l'any 1170 (99) i amb tota certesa es sap la se

va existencia en el capbreu de 1338 del mateix poblé (100). En aquest ma

teix capbreu s'hi troba una familia dita Bertrán, propietaria del Mas Ber

trán, la qual es retroba encara en el s. XIX (101). A Santoedor, sembla 

teñir una antiguitat semblant el Mas LLussa (102). 

Seria possible en alguns casos una llarga continuitat en l'explotació 

del mas de la mateixa familia. Perb, ¿que va passar en aquesta infraestruc

tura de masos quan va arribar la crisi del s. XIV? Molts d'ells van quedar 

buits, foren els masos rbnecs (103). La idea que es manté és que les ex-

plotacions es van engrandir perqué els masos buits s'a juntar en-, ais 

plens. Al Bages també fou aixi. En el XVIII hom troba sovint en els pro

tocols notaríais l'expressió " i masos a ell units", reminiscencies d'aquell 

moment. Per posar exemples concrets: el Mas Casajoana de Castellgali te

nia agregat el Mas Taló; el Mas Soler de Mura, el ds les Solanes (104) i 

en alguns casos sois es mantenía el topbnim o la referencia que abans ha

via existit algún mas. En el capbreu de 1687 de Ñavarcles diu que a l'he-

retat de St. Esteve de Talamanca "hi havia en temps antics dos masos ano-

maiats Has d'Aiguasmorts i Mas Cucurnents" (105). Aquesta impressió es 

confirma també en la reestructuació oue es fe'u a Na\4rcles. Gairebé tots 

els masos eren la unificado d'uns altres mes antics (Quadre 1.11) 

QUAORE l.U 

Masos de ÑAVARCLES a 1780 i masos anfcics a ells units. 

mS a 1780 HASOS ANTICS 

Haa Aguilar Has Torra 
Mas Maureil 
Has Pugot; 

Has Serra (las Puitjonofre 
Has Curta (la itieltal) 
Mas Hooafort 
Mas Curu 
Has Graner 

Mas Torroella Mas Curta (lo laeitat) 
Haa flartl 

Has Escalóla t\m Prat 
Has Koca 

Has Bertrán Mas Bertrán 
fias Graner (part) 
lias Cura (part) 

Mas Solerviccns Has Solervicentj 
Has Torra (part) 
Mas Graner (part) 
Has Cura (part) 

Si s'exceptúen els dos darrers oue ja es troben citats al capbreu de 

1338 i son una mostra de continuitat, tots els altres visqueren un proc'es 

de reagrupament i els 13 masos antics van quedar reduits a 6 (106). Per 



tant, la minva de població que és constanten els s. XIU-XV es concreta en 

la desaparició de masos, 1'estructura de la propietat es reeestructura 

i en un mas s'agrupen diversos masca deshabitats. 

Sorgeix pero, una qüestió.¿Els masos que quedaren eren habitats per an-

tics pagesos del poblé que aconseguiren subsistir ais períodos de crisi i 

dificultats? Hom té la impressió que fins el s. XVI, el Bages va viure 

un període de molt poca estabilitat en el poblament deis seus masos. Ve-

gem el cas de Navarcles ja citat. Els sis topbnims deis masos coincidei-

xen amb el cognom del pages que hi habita,pero sois dos porten el topbnim 

del mas antic, els altres havien canviat. El 1505 ja trobem els noms nous 

excepte el de Torruella i ja s'havia fet l'agrupament de masos (107). 

El 1553, en el fogatge ja apareix en Ualentí Torruella (108). La nova 

estructura de masos, a Navarcles es constitueix precisament després del 

període de crisi. Queda el dubte de si el canvi de nom del propietari fou 

degut a casamenta hereu/pubilla. El 1596, en el Mas Serra hi entra un pu-

bill provinent del Mas Pahissa de Monistrol de Caldera. Malgrat aixb, el 

nom de Serra s'imposa i continua fins a l'actualitatíl09). L'exemple no 

vol dir gran cosa pergue elas.XIV-XV foren de molta mes inestabilitat i , 

per tait, no tenia perqué mantenir-se el nom. Es sospitós que es dones en 

quatre deis sis casos i tots durant el període de crisi. Hi ha elements 

per pensar, a manca d'un estudí mes aprofundit, que la major part deis pa

gesos deis nous masos s'havien renovat i que, precisament a partir del 

s. XVI, s'aconseguia l'estabilitat i continuitat deis masos. 

L'exemple de RAjadell, tan ben estudiat pei.iDr. Rafart ho.i confirma 

(110). L'estudi exhaustiu a partir sobretot de orotocols notaríais tracta 

sc±>re els habitants de Raiadell dues coses: 

a/ que deis 10 habitants a comengaments del s.XVI, 7 eren de fcra el 

terme, un és dubtós i dos del terme. 

b/ que deis 10, quatre es troben a Rajadell abans de 1500 i els altres 

sis havien arribat a comengaments del s. XVI. 

La inestabilitat de la gent, ho és també deis topbnims. El procés 

cdpsát a Navarcles, és gairebé identic al de Rajadell. 

Altres exemples: el Mas Santamaría de Serrateix, ais límits entre 

Bages i Bergueda, consolídat plenament al XIX, no és sino d'una familia 

d'Avia que s'estableix a Serrateix l'any 1602 (111). I l'important Mas 

de les Planes de St. Mateu de Bages, segons un Ilibret de l'amo del ma

teix mas, s'origina de la familia vinguda de Gaia a fináis del XV, prin

cipis del XVI (112). 



Els exemples que tenim permeten formular la. següent hipótesi: 

malgrat l'antigor d'aiguns masos i deis seus habitants, el s. XIV despobla 

el camp i la reconstrucció es féu a partir d'una qran mobilitat de les fa

mílies paqeses, que assoliren 1'estabilitat durant el XVI i sobretot en el 

s. XVII. Ais nous masos, se n'hi aoreqaren d'antics i foren, per tant, mes 

grans oue els seus hombnims dei s. XIV. 

Tenim ooaues noticies de l'evolució del poblament en el s. XVII. A manca 

de mes estudis podem avancar oue es consoliden qrups de cases oue en el 

s.XVIII i els seales oosteriors serán els oobles de la comarca. Aauest 

oroce's es seouéix bé a Navarcles: oerb hi ha un altre element oue ens hi 

fa oensar: l'amolíació i renovació de moltes esalésíes en diversos indrets 

del Pía, si bé no semore volia dir creixement de ooblació, mostra almenys 

una situado viva oue facilment oodía notar-se a nivell demooráfic. Vegem 

les noticies: 

-A Avinyó el campanar fou algat el 1625, el 1635 la sagristia i el 

1665, les arcadas i ñau del brag.. esguerre. El 1680 s'intenta fer nova 

perb bandositats entre famílies ho impedí (113). 

-A Artes l'Església es construí el s.XVI. El 1684 s'algava el 

campanar i es feíen altres obres i a principis del XVIII s'afegiren dues 

naus laterals i la capella del Santíssim (114). 

-A Oló "l'augnent de població des déla XV va obligar a la constnjc-

ció d'un nou temple que va reemplazar 1'antic l'any 1640 (...) El^etaule 

major fou obrat. l'any 1663 i , seguidament els altres, a l'estíl de 

1'época (115). 

-A St. Fruitós, tenim noticia que a l'Arxiu Parroquial s'hi guarda-

va el següent document "ítem relació de las festas se feren quant se an-

plia la Iglesia a que se dona principi ais 18-IV-1691 y se finí a princi

pie del any 1693 ..." (U16). 

-A Horta d'Avinyó "En el; s. XVII, extendiéndose la población en varios 

arrabales, lo que motivó un ensanchamiento del templo y la construcción de 

capillas laterales entre los años 1686-1691" (117). 

-En un díntell de la facana de l'Església Parroquial de Mura consta 

que fou inaugurada . I 'abril de.1697. Cal suposar que fou una renovació 

de 1'anterior. 

-El campanar de Navarcles i algunes naus de l'Església de Navarcles:: 

foren construits a fináis del s. XVII (118). 

L'ampliació ds I RS esglésíes és una mostra iriés del creixement.de la po
blació i la consolidado d'alguns nuclis urbans en el XVIII. Noteu que la 
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majoria de renov/acions es realitzaren la segona meitat de segle, coin-

cidint amb el creixement economic i l'alga de la corba de baptismes(118 bis). 

1.4.2 El poblament en el segle XVIII 

En l'inici del XVIII el poblament del Bages es caracteritzava pei predo-

mini del poblament dispers en masies, amb nuclis urbana clarament consoli-

dats (Manresa,Santpedor i Sallent) i altres que es comengaven a consolidar 

com a pobles.El XVIII amb l'augment de població concreta aquests processos. 

A/ Creació de nous masos 

L'augment de població apreta també damunt del poblament dispers i , en 

aquelles zones on aquest predominava i no hi havia cap poblé a prop, el po

blament dispers es densifica.Els mecanismes seguíts foren diversos: 

a/ Ocupació de masos rbnecs antics. No es disposa d'excessiva documen

tado sobre el tema, perchel cas del Mas aló a Castellgali, agregat al 

Casajoana, i que sera habitat quan Pau Fabregas, botiguer de Manresa el 

compri a carta de gracia i és el cas del Mas Solanos, agregat 

al Mas Soler de Mura. Val a dir que P. Fabregas hi col.loca un maéover 

b/ Establiment de térra en emfiteusi, dins del qual a part d'una área 

de conreu podra edificar-s'hi una casa. Entre el diversos exemples que 

es poden aportar agafem 1'establiment que Josep Vila, pages i hereu del 

Mas Vila de Mura,fa a Jaume Puig, pages també de Mura. Li estableix a em

fiteusi, 20Q del dit Mas. A continuado s'exposen les clausules del con

tráete de conreu d'aquesta pega de térra: conrear la meitat, pagar el quart 

de fruits. Perb dit Puig podra fer una casa en eliterreny i les clausules 

donen a entendre una relació que va mes enlla del conreu de les terres: 

l'amo fara un corral i tots els fems es destinaran a la pega de térra es-

tdslerta i aixi mateix, en Vila, tindra durant 50 dies el bestiar en 

aquell corral; en Puig, podra teñir un parell de bous i pasturar-los per 

tota l'heretat de'n Vila. Hi ha d'altres clausules que no interessen 

aquí. Sois fer notar aquesta creació d'un nou mas, amb contráete d'emfi-o 

teusí que tindría el propietari del Mas Vila i amb una estreta col.labora-

cíó contractual per garantir aquells aspectes que 20Q de térra no perme-

tien de teñir, com era els adobs necessaris (120). 

(119). 



c/ Rabassa morta amb permis per construir casa. De fet és una variant 

de 1'anterior. L'exeraple l'agafem ara d'Aguilar, gairebé ja a la Segarra. 

Jaume Figueres, pagés i hereu del Has Figueres estableix 4 jornala (2Ha 

aproximadament) a RAmon Camps, jove mestre de cases de Castelltallat. Hau-

rá de plantar-los de vinya en un temps de 7 anys i pagara el quart de la 

verema i la sisena part del blat. El contráete és a rabassa i la térra 

tornara a l'arao quan deixin de donar frúit els ceps. En el mateix con

tráete, el prcpietari dona permis per fer una casa de "vuit canes a tot 

quadro", pagant de cens una gallina. La casa es complementa amb la facul-

tat de fer un hort de "11 canes ení^uadro" a la vora del torrent i de fer 

pasturar "el parell" de bous en el temps de llaurar, 40 pams enlla de la 

térra establerta (121). 

Cal observar que la térra retornara al propietari un cop morts els ceps, 

i no la casa, per la qual es crea un cens especial. 

En altres casos s'estableix una pega de térra (2 1/2 jornals), una al

tra pega per fer-hi hort i una altra per construir-hi la casa. De nou els 

tres elements (vinya, casa i hort) aBquals s'hi afegeix el poder dispo

sar d'un animal pasturant i un porc a 1'estaca. Per la casa es pagara un 

cens anual de ls.(122). 

Caldria delimitar l'area geográfica afectada per aquest tipus d'expan-

sió del poblaroent dispers. Deis 14 contractas d'aquest tipus que tenim, 

amb aquesta problemática de la segona meitat del XVIII i primera del XIX 

el municipi al qual pertanyeh és el següent; 

La mostra, no molt exhaustiva, pero sortida a l'atzar deis contractes 

de conreu estudiats, mostra que els pobles de l'Alt BAqes i els aitiplans 

muntanyosos on ja dominava el poblament dispers, aquest s'incrementa. 

Aquest tipus de poblament en forma de masos petits, escampats al voltant 

d'una masia important ocasionara una toponimia particular amb l'aparició 

del topbnim de Casanova, fent al.lusió al carácter de nova construcMó, 

o bé de Caseta, al.ludint a una casa petita, comparada amb la principal. 

Vila Valentí copsa perfectament aquest fenomen i apunta un seguit d'exem-

Fonollosa 
Castelladral 
Cas te Ufo Hit 
Fals 
Mura 
AquiLar 
Rajadell 
SI. Mateu de Baqes 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
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pies de Cases noves: Casa nova del Morisco a Avinyó, Pataluga Nou a Sa

llent, Casa Nova del Pont del Riu a St. Fruitós, Casa Nova del Puiq a 

Catelladral, Casanova ds la Valí a Gáia i Casa Nova del Xico a Rajadell. 

De Casetes també en troba diverses: Caseta de Santmartí a Sallent, Ca

seta de la Vila a Sta. MS d'Oló, Caseta del Camí Ral a Calders, Caseta 

de n'Obradors a Castelladral, Caseta de'n Vilaró a Gaia. Per ell l'empent. 

es dona en eJi s. XVIH i XIX (123). 

A partir de 1'smillarament de Castelladral, aJl'Alt BAqes, ais alti-

plans entre les valls del CArdener i Llobreaat, es pot fer una descrip-

ció d'aauest poblament disoers. £1 Dunt d!arribada és 1861, data de l'ami 

rallament(124). Aquest municipi estava format per quatre parrbquies: Cas

telladral, Mujalt, St. Cugat del RAcó i Torroella. L'amillarament indica 

el nom del mas o masos que posseeix cada propietari o bé indica "casa" 

quan no era un mas. El resultat de quantificar el número de masos per pro 

pietari és interessant (Quadre 1.12) 

Qumm 1.12 
Propietaris i masos a CASTELLADRAL el 1861. 

MOHBRE DE HASüS PROPIETARIS HASOS 

Amb 1 mas 41 41 

2 masos 1 5 30 

3 masos 7 21 

4 masos 2 B 

5 masos 1 5 

TOTAL 6 6 105 

CASES 48 

Les 48 cases no sabem com estaven disposadas damunt dai municipi, pe

ro es repjartien entre les quatre parrbquies de la següent manera: 

Castelladral 13 
Mujalt 26 
St Cugat del Racó 3 
Torroella 6 

48 

Suposant^el concepte de "casa" volgués diir poblament concentrat a 

l'entorn de l'església parroguial, el nombre de cases no era pas gaire 

elevat. El nucli mes important estaría a Mujalt. Pero el que era realment 

important al municipi eren els masos que significaven el 6B,6?Í de les edi 

ficacions. Majoritariament, població dispersa. 



Si arilitzem el nombre de masos que posseia cada propiatari es veu qwe 

el 38?é tenien mes d'un mas, perb d'aquests el 40?¿ més: de 2. Rodero pensar 

que s'havia donat en un moment o altre una concentrado de masos, situado 

que pedia produir-se; psró una analisi més detallada delJS que teñen més 

d'un mas permet observar que hi ha el mas principal i els altres son masos 

amb molt poques terres si voltant, en la línia del poblament dispers apun-

tat més amunt, 

Agafem, per exemple el cas de Miquel Gusart, un important propietari. 

Les seves possessions son les següents: 

Aquests masos son." aqrupats en dues unitats diferents; el Mas gusart 

que porta el nom del propietari i el Mas Panosa i el Mas Rovira amb Les 

Planes i el Mas Mateu. Cal suposar que en Miquel Gusart era propietari 

d'una d'aqüestes unitats i en un moment o altre, ja siaui per deutes, je 

siguí per casament anb alguna pubilla, va annexionar l'altra unitat. El 

cadastre de Castelladral de 1746 ens ho confirma (125). Josep Rovira era 

el pages propietari del Mas Rovira i el Mas Planes. En aquest darrer hi 

havia masover. Un pages que desapareixia i un altre que acumulava el pa

trimoni. Forga normal al llarg del s.XVIII i XIX (com veurem més endavant). 

Aquest tema no ens interessa ara; només ens fixarem que el Mas Gusart 

i el Rovira reuneixen tots els elements del mas classic del Baqes (cereal 

vinya, erm, ,hort, bosc i roches) i en una extensió notable (per damunt 

de les 200Q). Aquest tipus de mas seria el que s'hauria consolidat des

prés de la crisi de l'Edat Mitjana. En canvi, els altres tres, caracterit-

zats per la poca extensió i per ésser contituits de seca i vinya, serien 

les noves emfiteusis del XVIII que hem descrit més amunt, depenents del 

mas principal. Generaria, poblament dispers. 

Els casos es multipliquen a Castelladral. Fixem-nos enj un altre cas. 

Josep Oliva posseeix el Mas Massanes (20Q lOq S / 12Q lOq V / 6q 0 / 

39Q 6q B / 136Q 9q E / 45Q 7q Ro) i dos masos petits el Guimera (3Q S 

i IQ 6q 0) i el GArrigues (5Q Iq S, IQ 4q V i IQ o). L'esquema es repe-

teix clárament. Aquesta vegada, perb,es .'coneix el contráete d'establi-

ment del Mas Garrigues firmat. el 1770. El propietari del mas és el 

Dr. en medicina Josep Oliva i Andreu de Santpedor i l'estableix a Joan 

Mas Gusart 
Mas Panos 
Mas Rovira 
Les Blanes 
Mas Mateu 

282Q 9q 
7q 9q 

St Cugat del Racó 
St Cuoat del Racó 

470Q l l q Castelladral 
Castelladral 
Céstbllédrál 

3Q 6q 
6Q 
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Obradors, pages de Casteliadral. Sabem peí contráete que el Mas té 40Q i 

que paga 5s.de cens a J'Abat de Serrateíx per Nadal. Limita amb el Mas 

Massanés, per tant podem pensar en una anterior segregació del mas princi

pal. 40Q en el XVIII, mentre que en el XIX no arriba a 8. Frau a l'amira-

llament? Es possible. Tal vegada aquests masos tan petits eren mes grans 

en la realitat, perb en definitiva, mes petits que el principal. La ces-

sió de la térra es planteja com una rabassa quant a la durada "mentre los 

seps te plantats y plantan donaran fruyt y no altrement" pagant la meitat 

deis fruits. Quant a la casa, el propietari accspta no treure ol paqes del 

mas mentre visqui, perb si que .podra treure el seu hereu o successor men

tre aboni les míllcres fetes al mas, pagant un tant per cada olivera plan

tada i la meitat del valor deis ceps (126). 

Aquest poblament fou el predcmínant. No es pot destriar en aquests'íCivr. 

sos el fet de construir i habitar una casa sense anar acompanyat del con

reu d'unes terres. La petita pagesia aquí es consolida de forma diferent 

Ja hem vist com Vila Valenti parlava de l'extensió deis topbnims Casa 

Nova i Caseta i en pcsava alguns exemples. A Casteliadral son realment 

nombrosos en l'amillarament de 1861: 

Sobre 105 masos s'aeosta gairebé al 10?ó. 

B/ El creixement deis pobles 

Aquells nuclis de les conques d'erosió obertes pei ríu i que consti-

tueixen el Pía, que ja en el s. XVII comengavem a intuir el seu creixe

ment, visqueren en el XVIII una etapa d'expansió urbana notable.. Eh els 

pobles, no anava llígat casa i terres de coñareu (les vinyes). Les terres 

eren establíments a rabassa al marge de la construcció de la casa. Aquesta 

era conseqüencia d'un establiment emfiteutic d'una parcel.la de térra per 

poder-la construir. Normalment perb, , darrera la casa quedava un tros 

per poder-hi fer un hort. Casa i petit hortet sí que anaven Iligats. 

Els qui establien eren els propietaris deis masos que normalment,con-

trolaven els limits de les sagrares parroquíals. El creixement urba venia 

orientat pels interessos d'aquests masos com passara a Ñavarcles. Els con

tractes d'establiment per edificar casa es firmaven el mateix día,peí ma

teix propietari i un darrera 1'altre, la qual cosa permetia ais que ana-

ai Pía. 

Casa Nova 
Caseta 
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ven a construir, compartir parets per carregar vigues. 

Un estudi detallat permetria comprovar millor aqüestes hipótesis. En la 

recerca a l'arxiu de protocols hem pogut comprovar com aquesta manera de 

fer es manté encara el 1850. Josep Soler i Freixau, pages de Cabrianes, he

reu del paraire Freixau de Sallent, feia un seguit d'establiments de patis 

en emfiteusi a Sallent per construir casa i hort. Aquests patis medien 7,5 

mts. d'amplada per 30 de llargada. Pagaven un cens anual d'unes 7 11. La 

casa havia d'estar construida dins de cinc anys, la qual ternaria a 1'esta

bliment si no es feia i,si es devien mes de cinc anualitats, el propieta

ri reassumia la possessió i podia llogar-la al preu ben vist fins que esti-

guessin pagats els deutes. Les contribucions les pagava 1'adquisidor i aquest 

contribuía a la meitat de la claveguera que s'havia de construir enmig del 

camí i a enllosar la meitat del C/ de la Concepció que tenia ' davant (127). 

Mes endavant estudiarem els problemes de l'enifiteusi per edificar cases en 

data tan avangada del s.XIX, en aquest apartat volem fixar-nos sois en el 

tipus de poblament que es genera: el binorai casa/hort es fa de nou patent. 

A Avinyó hem localitzat un reguitzell de contractes d'establiments de 

cases. Pau Barnola i Anna Verdaguer, propietaria del Mas Verdaguer d'Avinyó 

establien en el camí que va a St. Feliu Sasserra terrenys per edificar. En 

aquest cas no eren parcel.les rectangulars, sino mes irregulars pero la part 

que donava al carrer oscil.lava de 5 a 8 mts; la profunditat permetía com 

a Sallent, teñir un hort darrera la casa, encara que no s'especifiqui. L'en

trada oscil.lava de 753 11. a l'establiment mes gran a dos pollastres en 

el mes petit i un cens anual de 3 11.5s. en el mes gran i 1 ll.lOs. en 

el mes petit (128). 

La interrelació casa/hort com un component basíc de l'establiment es pot 

donar també en parcel.les separades. EUPríncep de Belmente, senyor de Ra

jadell establia a Francesc Puígdellivol un terreny per edificar-hi casa de -

56 pams de llarg (11 mts.) per 36 d'ample (7 mts.) pero, ensems, un altre 

tros de térra de 12 canes quadrades per hort en el torrent del Daurell. La 

casa en un lloc i 1'horten un altre, pero formant part del mateix establi

ment (129). 

1.4.3 L'exemple de Navarcles. 

El capbreu realitzat per St. Benet de Bages, senyor jurisdiccional de Na-



varcles^de 1779 a 1781, amb un historial, detallat de cada finca fins l'an-

teráor capbreu realitzat el 1687, permeten seguir amb forga detall la for-

mació urbana del poblé i , el poblament tipie concentrat deis pobles del Pía, 

Els tretze masos citats en el s. XIV quedaven, després de diferents agru-

pacions, reduits a 6 en el s. XVIII (130). Si es plasmen damunt d'un mapa 

hom s'adona de l'existencia de dos masos relativament allunyats de l'Esglé

sia Parroquial, Solervicens i Cura, mentre que la resta, es situaven damunt 

la carena que separa les aigües de la riera de Merdaenlla i el Llobregat 

alineats amb l'Església Parroquial (Mapa l.A). 

Mentre el Mas Cura i el Mas Solervicens tenien les ierres aglevades al ; 

voltant de la casa, els altres estaven formats per diferents peces de tér

ra de mes o menys extensió, no necessariament al voltant del Mas. Els límits 

entre els masos apilotonats a dalt la carena originaven els carains de pas 

i aquests a la llarga es convertiren en carrers quan els propietaris deis 

masos varen vendré per edificar davant d'una certa pressió demográfica. El 

camí que anava de la Riera a l'Església (avui baixada de les Fonts) va es

devenir un carrer amb el nom de Davallada, el camí d'anar a St. Benet peí 

Camp: de^la Sort és avui el C/ Jacint Verdaguer i el C/ de la Sort i el ca

mí d'anar a St. Benet peí Molí de'n Serra es convertiría en el C/ St. Benet 

o C/ de Franga. 

Mapa 1.4 

Distribució deis masos a Navarcles en el segle XVI, 



MAPA 1.5 

El creixement urba de Navarcles fins a 1600 
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Com s'obserua en 1'esquema de creixement del poblé (Mapa 1.5)(cada rec-

tangle significa una casa), és al voltant de l'església i deis masos, seguint 

la carena, que es construeix el poblé en el s. XVII. No és estrany que l'Es-

glésia s'ampliés a fináis de segle, després d'una expansió notable. En aques

ta primera etapa de creixement es distingeixen dues vies que s'encadenen 

en el temps: . en un primer moment es va construir al costat deis antics 

masos i amb ocupació de les seves dependencies (corráis i eres) i la dispo-

sició d'aquests va condicionar l'organització urbana. La Plaga de davant 

l'Església era probablement l'era del Mas Serra i la Plaga Vella l'era del 

Mas Graner; la segona"fase corresponia a l'edificació de les vores d'una 

parcel.la de térra d'algun mas. El C/ Ampie direcció al Mas Aguilar divi-

deix una parcel.la del Mas Rocafort (o Mas Serra) i el Mas Bertrán; el C/ 

de la Palanca fou la urbanització d'una pega de térra deliMas Torroella. 

Fins a fináis del XVII el creixement de Ñavarcles es fa damunt la care

na i relliga l'espai entre masos perb des de principie del XVIII, la cons

trucció de cases respongué ais interessos (a vegades de lucre, a vegades 

de solució de deutes) d'alguns propietaris i les alienacións de cases sor-

giran ais llocs mes insospitats. 

Les cases no es construirán aillades o sense lógica entre elles, sino 

arrenqlerades com a conseqüencia de 1'establiment de patis de térra iquals 

de llarq i d'ampie. Se*n deriva una certa uniformitat. 

Així dones, el C/ Ampie es prolonqa seguint els limits del Mas Bertrán 

peí camí a St. Benet i origina el C/ St. Benet o de Frange {segons For-

tia Sola pels immigrats franceses que hi habitaren) (131). S'havia arribat al 

final' .l'any 1722 i calía girar per seguir el limít del Mas. No es faria 

fins uns anys després. 

El propietari del Mas Bertrán, el mateix que havia venut els patis del 

C/ de Franga , havia venut a carta de gracia a quitar dins cinc anys un tros 

de térra de 4 Q. dita la Vinya Vella, el 1633 a Joan Oristrell (132). Aques

ta pega de térra veñuda era a continuació de la pega de térra que dona lloc 

al C/ de Franga. El 1780 el propietari era Joan Tarres i Oristrell,. pages 

de Calders que ho havia heretat de la seva mare Maria Oristrell i aquesta 

ho rebé per donació deiRnd. Valenti Oristrell, vicari de Calders. 

El pages de Calders, potser perqué vivía lluny, s'adona que l i era mes 

rendible establir patis per construir cases davant de la demanda que no pas 

arrendar la térra o establir-la a rabassa. Parcel.la la pega de térra i la 

va establir a diverses persones. Aixi sorgis una primera banda del C/ Nou 
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que es convertiría en topbnim definitiu seguint el límit de la Vinya Vella. 

El primer establiment data de 1725 -immediatament que Ualentí Bertrán com

pletes el C/ de Franga--i. el-, darrer de 1742. En total 26 cases en 17 anys. 

Entremig d'aquests establiments es completa 1'altra banda del C/ de Fran

ge, comengant el 1703. Eren els límits d'unt altre mas, el Mas Aguilar i 

el camp es coneixia amb el nom del Camp deis Magraners o de les Oliveretes 

i s'establiren patis fins al final del camp on hi havia un camí cap el Mo

lí d'en Serra que liroitava amb el Cawjdel Rech propietat del Mas Serra. Els 

patis s'establiren de 1733 a 1746. 

El Carrer Nou comengat per en Joan Tarre's calía completar-lo per 1'altra 

banda. Així dones, el Mas Bertrán continua seguint els límits del camp, i 

quan va superar el darrer pati establert peí pages de Calders, continua el 

carrer quatre cases mes amunt. Aixb es produí de 1747 a 1774. 

Mentrestant, pero, el propietari del mas Serra continua el carrer Nou 

per 1'altra banda; establí el Camp del Rech (16 cases]| de 1754 a 1759. A 

partir d'aquest moment, s'omplirien els espais buits a nivell urba? El crei

xement urba, molt intens com estem veient, continua responent ais ínteres-

sos d'alguns propietaris. 

A Joan Jarres 11 quedava, relativament a la vora del poblé un camp que 

es coneixia amb el nom de la Sort i establí eí1774, 18 patis perqué els ad-

quisidors hi fessin casa i hort. Els patis ocupaven de llargada tot el que 

donava el canp. El 1779, encara establí tres cases mes. Per la sítuació en 

el mapa, es pot copsar la seva sítuació totalment aliena a la resta de la 

xarxa urbana del poblé. Hi baixava pero, un camí del poblé cao a St. Benet 

de Baqes. 

Poc després d'aquesta tongada fou Teresa Casanovas, Vda. de Navarcles, 

la que, per problemes de deutes (els diners que fara serán per quitar cen

sáis) establí patis a la part superior d'on ho havia fet Joan Tarres al 

C/ de la Sort, en una peca de térra que s'anomenava Ametllers i que oriqí-

na el C/ Ametller. El 1777. hi havia sis patis establerts. 

Teresa (ásanoves no era una gran propietaria. Segons el Capbreu posseia 

una casa al C/ Otzet, donació feta peí seu pare; les 3 Q. del camp deis 

Ametllers comprados al Mas Serra el 1732; una altra pega al Rial 

del Mas Maurell, part campa i part vinya comprada també el 1732; 1,5 Q de 

vinya al Pía del Cos .ia declarada al capbreu de 1687 i un hort de 3 q. a 

les hortes de Sta. Marqarida (d'aquest hort en tenia 1 q. Manel Fontcuber-

ta a carta de Gracia comprat el 1726 (133). 
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Ens pot sorprendre la constitució d'aquest patrimoni amb la compra de. diver-

sesüpeces de térra, pero estudiant el que posseia el 1687 segons un altre 

capbreu hom pot copsar una gran mobilitat (134). I una escessiva mobilitat 

insinúa inestabilitafc i , tal vegada, un esforp considerable per escapar-se 

de la situació de petit paqes. 

Quan fa els establiments sabem que son per pagar un c§nsal de 200 11. a 

la Causa Pia de Guarriinla i un de 76 11. lOs. al Convent del Carme, diver

ses pensiona vengudes i per quitar VCG (135). 

El capbreu de Navarcles estudiat ha permes dibuixar el creixement urba 

fins el 1780. Que passa després? Hem pogut detectar alguns establiments 

posteriors grades al Llibre de "Laudemios, Tercios y Foriscopios " de St. 

Benet de 1757 a 1817 (136). En ell es recullen els llulsmes que es pagaven 

a St. Benet, a vegades molts anys després de la venda i hem trobat indica-

cions sobre cases construides posteriorment a^lBO, la consulta posterior 

en els protocols notaríais ha pemés comprovar alquns blocs de nous esta

bliments, fins el 1800 (137). No vol dir que hi siquin totes les cases, 

pero sí tots els carrers, almenvs comoarat amb les dades del cadastre de 

1816. 

Añera oer oarts. El 1791, trobem l'acabanent del C/ AmeMler amb l'esta

bliment de la resta de patis del Camp deis Ametllers, per Josep Casanovas, 

pagés. El 1797, dos carrers mes: el C/ de la Vinya Vella i el C/ St. Bar-

tomeu. 

En el primei, Joan Tarres de Calders establia per fer cases ia resta de 

térra de la pega dita la Vinya Vella esmentada mes amunt. Va haver de fer 

un invent curios. La pega de térra havia estat edificada peí seu límit su

perior en tota la seva extensió, les cases a edificar al darrera no tenien 

entrada al C/ Nou. La sortida que es troba fou realment original: edificar 

la resta de la parcel.la,comprar els baixos de la casa que encarava dit 

carrer, per convertir-los en un passadís i donar així entrada al C/ Nou 

ais veins del carrer que encara s'havia d'edificar. Vegem-ne un esquema: 

1 
t 

— — Parcel ilacio de la pega de 
térra anomenada la Vinya 
Vella a Navarcles. 
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Popularment aquest carrer de 12 cases sera conegut també com C/ del 

Detrás (darrera les cases del C/ Nou) o C/ del Hiraculs, perqué donava ais 

darreres de les cases del C/ Nou. 

Joan Tarrés, aprofita així el maxim edificable de la parcel.la. 

El C/ St. Bartomeu, el mes allunyat del poblé, té darrera una historia 

de deutes que forjaren a un pages -Josep Cornelias- a establir patis en el 

Camp de St. Bartomeu (un total de 19) deis quals se n'edificaren 8. Origi

na el C/ St. Bartomeu a la vora de la capaila del mateix nom(138). Altra 

volta un Detit oaoes amb deutes oue havia de recorrer a la fraomentació del 

sol i a la urbanització oer treure mes diners i ooder fer front a les difi

cultats. 

A/ El ritme de la construcció en el s. XVI11 

El capbreu de 1779̂ 1781 dona 1'historial de cada pepa de térra fins a 

l'anterior caobreu de 1687 a Navarcles. A oartir d'aouí, hem establert la 

cronolooia, cero no sabem la data de construcció de la casa, sino de 1'es

tabliment del oati i , oer tant, hi ha un desfaŝ ament cronolboic fins oue 

l'edifici estava fet. Fins i tot, alauns oatis oodien auedar-se sense edi

ficar. De totes manares, el ritme de 1'establiment dona el ritme del crei

xement del poblé. 

Per altra banda, no totes les declaracions arriben fins el moment de 

1'establiment del pati, podía haver-hí una venda entremig i no remuntar-se 

fins els orígens. En el mapa 1.5., les cases ant> un guionet indiquen quec 

la font no dona l'any de l'establiment del pati. Podríem haver donat aqües

tes cases com "no consten" pero hem preferit el següent criteri: quan la 

casa sense data esta entre dues cases amb data igual, hem considerat el pa

t i establert en aquella data, si les dues son diferents, l'hem considerat 

com no consta. Aquest metode és justificat precisament per la lógica de 

la resta d'establiments. Gairebé sempre s'establien al mateix temps un se

guit de patis. 

Precisat aixb passem a la quantitat de patis establerts per decades du

rant el s. XVIII (Quadre 1.13) 

De comengaments del s. XVIII, fins a 1720 no és pas una época bona, sois 

14 cases construides en aquesta época. En canvi, a partir de 1720 i fins a 

1740, els patis establerts son 48 (el 39% deis establerts de 1700 a 1780). 
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Després entrem en décades alternes, pocs establíments (1741-1750 / 1761-1770) 

i Biolts (1751-1760 / 1771-1780), com si seguís el compás de les generaciona: 

cada vint anys una fornada de cabalers. 

OUAORE 1.13 

Cttabli«<mt de patu a Ñavarcles «t a. XVItl. 

ft-WS f« WI5 5 

Abans 1700 80 32,4 
1701-1710 6 2.4 
1711-1720 B 3.2 
1721-17J0 20 8,1 
1731-1740 20 11,5 
1741-1750 8 3,2 
1751-1760 21 0,5 
1761-1770 5 2,-
1771-1700 28 11,3 Mo cenata al cin*reui 10 (1) 

1781-J790 — 

1791-ieOO JJ (2) 13,4 

roT«. 247 100,-

Cl) fina aquest any lea d«de» nin extrnlea del Cap^tmi do Navarclea 1779-

1731. AHS8 

(2) Aqueat» patia correapnoen a part &¡l C/ AnotUor, C/ Gt.Dartcmcu i C/ d« 

la Vinya Vella. 

Els darrers vint anys del segle -ja hem parlat de l^ificultat de consta

tar que hi hagi tots els patis- es seguí el mateix ritme: pocs establíments 

de 1781-1790 i molts -el maxim del segle- de 1791 a 1800. Caldria plante-

jar-se si els que construíen les noves cases, erens cabalers de les altres 

cases del poblé, o bé eren pdaladors procedents de les masies de les roda-

lies. Es molt difícil estudiar-ho pero una analíaí de cognoms permetrh 

apropar-nos-hi mes endavant, 

6/ El creixement urba en el s. XIX 

No tenim pas cap docuiront en el s. XIX que perroeti ae^ír amb el roatei>^ 

detall que el capbreu de 1779-1781 el creixement ürba de Ñavarcles, Tenim 

perb unes relacions de cases per carrers que permeten saber el nombre de 

cases el 1816, 1853 i 1883 (139). una de les dificultats que plantegen és 

el canvi de noms deis carrers, 

Segons es despren del quadre 1.14 el creixement de cases continu'a amb 

forga intensitat fins el 1816. Després va disminuir el ritme ( de 1,56 ca

ses per any a 0,73) fins 1853 i s'estanca a partir d'aquest srty. A la segó-



na meitat del s. XIX va sorgir un altre fenomen: el creixement en algada i 

no en extensió com fins aleshores. 

qUADRE 1.14 

Evolució riel nombra de cases a NAVARCLES 1780-1883. 

ANY CASES INDEX 
1780=100 

AUraiENT XASES^ 
ANY ' • 

1780 214 100 

1800 115,4 33 1,65 -

1816 272 127,1 25 1,56 

1853 29í? 139,7 27 0,73 

1883 298 139,3 -1 -0,033 

Malgrat el problema que ocasiona perqué alguns carrers estaven comptats 

de diferent manera, es pot destacar del quadre 1.15 que de 1780 a 1816 ha-

vien aparegut dos carrers nous (el C/ Vinya Vella o Detrás i el C/ St. Bar-

tomeu) i son la base del creixement entre antodós anys. No trobem un nou 

carrer fins el 1883 amb el C/ Manresa. Tot el creixement que es registra 

consisteix en allargar per les puntes els carrers existents (C/ Ametller,. 

St.Bartomeu, C/ Verger etc.). 

QUADRE 1. 15 

Evolució del nombre de casos per carrera a MAVARCLES 1780-1883. 

CARRER 1780 1816 1853 1883 

NOU 62 62 65 60 

VINYA VELLA 11 12 11 

ST,. KWT 46 48 48 46 

AME1LLER 6 19 24 21 

ST.BARTOfCU — 7 8 12 

AHaE 36 35 (6) 42 45 

DAVALLADA 5 
19 .25 24 

Mtms 4 . 
.25 

LA PAL A NCR 15 23(1) 23(5) 17 

PLAp 8 ~ ~ 0 

SORT 21 31 (2) 24 • 23 

BERTRÁN 10 
28 W 24 

OTZET . 5 19 (3) 

MANRESA — — — 6 

(1) Apareix el c/ del Serra que agaFa des de l'Esglosia (per tant un tro? del 
carrer Arpio al correr de la Palanca. 

(2) Apareix el carrer Bertrán i de la Sort 
(3) El C/ Otzet aquí irwlou la Plaga 
(4) Inclou el C. Bertrán i el C/ Otzet 
(5) Inclou la Plaga i el C/ de la Palanca. 
(6) No coinple^t. Una part afegit ai C/ del Sorra 
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Alguns carrers redueixen cases el 1883. No ho creiem possible, mes aviat 

és possible que fall i la font ja que no es tracta d'una relació de cases 

sino de persones i el lloc on viuen i d'aquest hem deduit les cases deis 

carrers. 

De totes maneres es possible assentar que el creixement de cases que 

dissenyaren el poblé s'havia produit abans de 1800 i que almenys fins el 

1883, no havia aparegut cap carrer nou i s'havien engrandit lleugerament 

els que hi havien. 

El cadastre de 1816 proporciona el número de casas que hi ha llogaters. 

Ssmpre es tracta de cases llogade% habitades per una persona* diferent al 

propietari i que en cap moment es troba una casa amb dues famílies dife

rents. Així dones, no hi haurien pisos. Aquests son els resultats. 

Cases el. 1816 

Deshabitadas 10 3,7% 
Habitades per llogaters 28 10,3?ó 
Habitades peí propietari 254 B6?ó 

D'aquí se'n despren una conclusió important: la najoria de les cases 

estaven habitades peis seus propietaris. Els petits pagesos -grup social 

majoritari- accedien a un habitatge propi. El 1883 els resultats eren: 

Habitades per llogaters 61 20,4?ó 
Habitades per propietaris 238 79,6% 

El percentatge de llogaters s'ha doblat, si bé el nofítore de propieta

ris continua a l'entorn del, 80%. L'accés majoritari a la propietat de 

1'habitatge continua essent important. 

Pero podem matisar mes: els lloguers poden no ser cases senceres, sino 

pisos. L'estancaroent observat en la construcció de cases noves es coropensa-

va amb un creixement vertical, amb la construcció de pisos a les golfes de 

les cases unifamiliars: 46?'cases teñen algún pis de lloguer, el 15,4̂  de 

les cases i amb tendencia a créixer.Suposant que els 61 llogaters ocupw 

els 46 pisos (si sois n'hi hagués un per casa), ens queden 15 cases 11o-

gades senceres; menys que la xifra absoluta de 1816 (140). 

Dues coses s'han de destacar: la substitució del creixement horitzontal 

peí creixement vertical a la segona meitat del XIX i la constatació que la 

majaría de cases (mes del 80%) son habitades pels seus propietaris, de la 

qual cosa resulta una estructura urbana forga igualitaria. 

Les dificultats socials no es ccxicretaven en la possessió o no d'una 

casa, sino en el tipus de casa. El cadastre de 5816 divideix les cases 

seqons la qualitat (Quadre 1.16). 
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El resultat no sorpren. Les millors cases (les de 19 qualitat) es troben 

en el C/ Ampie, damunt la carena originaria on es trobaven els masos primi-

tius (141). La que hi ha a la Davallada correspon a Miquel Cura, una casa 

nova construida per un pages mitja en ascensió al llarg del s. XVIII. Les 

de seqona qualitat, un jtic mes nombroses, es troben iqualment situades en 

la part mes antiqa del poblé (C/ Ampie, del Serra i la Placa reuneixen el 

6B% de les de seqona qualitat). Es precisament en el poblament mes antic 

-del s. XVII- on estava instal.lada la pagesia mitjana juntament amb els 

masos, la qual cosa es reflecteix amb la qualitat de les cases. 

mmm. i . u 

Qualitat da les cascsi de NAVAXl.ES al 1S16 per cerrera. 

QOALITAT CASES 

CARRER It 3» 41 Csset» nt TOTAL SU) 

4 7 50 — 1 É2 17,7 

VINYA VELLA ~ — 11 — 11 0.-

ST. BENET ™ 2 7 39 — 48 ie,8 

m?iz 5 S 16 33 51.5 

OftVALLM)á/ VERCER 1 — 3 15 — — 19 21,1 

2 5 7 S 1 — 2? SC,9 

FCA I C/ OTZET — . 2 5 IX 1 — 19 3£,a 

BERTRÁN I SORT — 2 29 31 6.5 

AtCTLLER — — 18 i — 19 c,-

ST. BARiaiEU — — 2 5 — 
— t • 28,6 

TOTM.. 19 41 202 3 l 272 

2,2 15,1 74,3 1.1 0,4 

(1) le-cít+ja ©jalitat/ 4i qualitat. 

La relació de cases de 19, 2S, 3a / 4̂  és molt alta al C/ Ampie i C/ del 

Serra (per damunt del 50?ó) el que confirma aquesta tendencia de concen

trado en aquests carrers deis grups socials mes ben situats econbmicament. 

El 74,3% son cases de quarta categoría i son roajoritaríes en els carrers 

nous que es van construir al llarg del s. XVIII. La petita p¡agesia vivía en 

aqüestes cases. 

C/ Una casa i un hort 

f3uin tipus de parcel.les s'establien al llarg del s. XVIII? Un binomi 

que apareix en la majoria de contractes: en el pati s'havia de construir 
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una casa i els darreres s'havien. de convertir en hort. Un ccmplement 

necessari peí petit pages. En alguns casos es va preferir dedicar el tros 

de' darrera a corral, amb la mateixa finalitat de complement. 

Agafem el C/ St. Bartomeu establert el 1797. En total s'estableixen 19 

patis. La llargaria és de 40m. i l'amplaria oscil.la de 5 a 7,5m. (8 de 5m.; 

4 de 5,7m.; 3 de 6m.; 4 de 7,5m.). L'ampiaría mínima per fer casa és gaire

bé sempre de 5m. -potser la mes esfcesa en aquest tipus d'establiments- i 

la llargaria, sois era Ibgica si hi anava un hort (142). La confirmació 

es troba en el Cadastre de 1816 a la Partida deis Horts del C/ St. Barto

meu; en la descripció d'un qualsevol se'ns diu: "Un Hort de dos picotíns. 

Térmena a Orient amb Antón Guitart, a Migdia amb casa propia, a Ponent amb 

Valentí Marganell i al Nort amb t^arti Masana" (143). 

Aquest cadastre es veu obligat a definir unes partides d'horts que están 

darrera les cases. 

-Horts de seca del C/ St. Bartomeu. 
-Partida deis horts del C/ del Verger. 
-Partida deis horts del C/ Ametller. 
-Partida deis horts del C/ de la Sort. 
-Partida deis horts del C/ de la Vinya Vella. 
-Partida deis horts del C/ Nou mes amunt. 

El binomi casa/hort és generalitzat. No necessariament, l'hort havia 

d'estar darrera la casa: a Navarcles hi ha una zona de regadiu dedicada a 

horta: la Partida deis horts de Sta. Margarida, Partida deis horts d'aques

ta part de la Riera i la Partida deis horts de la Riera de la part de la 

font. 

En el C/ Ametller, establert per Teresa Casanovas, els patis son de 

5m. per 40m. de llarg (144). 

El Carrer de la Villa VeUa. fou establert l'any 1797. L'amplaria'-deis 

patis oscil.la entre 5 i 5,5 m. Un de 10,95 m. es establert a dos ger-

mans i en sortiren dues cases i un altre és de 9,4m. Els contractes díuen 

que la llargaria és "tot el que té la partida de la Vinya Vella". Per la 

posició del C/ de la Vinya Vella (perpendicular al C/ Nou i coneixent en 

quina casa del C/ Nou s'acabava el camp hem pogut calcular que la llarga

ria era d*uns 40m. (8 cases a 5m. per casa), la mateixa que la que hem 

vist mes amunt (145). 

El Carrer de la Sort, els patis de la qual foren establerts entre el 

1774 i 1779, eren també de 5m. i de llarg el que tenia la pega. No hem 

pogut comprovar la mida exacte pero que hi cabia un hort s'ha vist en la 

relació del Cadastre de 1616. 



En canvi, al C/ Nou, tant les cases establertes per Jaume Serra i Pa

hissa el 1754 al Camp del Recf»(146) com les de Joan Tarrés el 1728 (147) 

les cases son de 5m. (algunes de Tarrés son de 9,5m.) i la llargaria 10 

carnes, és a dir, lóm. Amb aquesta profunditat sois hi cabla la casa o, 

com a molt, un corral darrera. Els nous adquisidora renunciaven a l'hort? 

Tenien dues possibilitats: 

a/ adquirir un hort a la zona d'hortes del poblé (a la Font, a la Riera 

o a Sta;; Margarida) (148). 

b/ adquirir l'hort de darrera la casa en un altre moment (149) posterior 

a l'adquisició del pati. 

En el cadastre de 1816 la relaci4 casa/hort és la següent: 

Propietaris amb.•. 

Casa i hort 184 70,2?S 
Només hort 13 5 % 
Només casa 62 23,7?á 
Altres terres 3 1,1% 

Aquesta relació no implica que qualsevol deis propietaris que teñen al

guna d'aqüestes combinadons no tingui altres terres. Hem volgjjt destacar 

la importancia de la possessió en propietat de casa i hort. El 70,2% deis 

propietaris de Navarcles teñen les dues coses, el 28,7?ó una de les dues i 

sois l ' l , l ^ cap de les dues. 

D/ Els contractas de venda i/o establiment 

S'haura notat que fins el moment-present s'ha parlat de vendes de pa

tis i d'establiments, relació contractual ben diferent una de l'altra, 

així com s'ha parlat de propietaris en una época on, almenys jurídica-

roent parlant, la propietat absoluta de la térra no existia (150). 

Per sintetitzar podem dir: el domini directe de Navarcles corresponia 

a St. Benet de Bages i el domini útil havia estat cedit en forma d'establi

ments emfiteutics ais propietaris deis masos de Navarcles que, per un pro

cés historie determinat, s'havia dividit entre altres habitants de Navarcles, 

vía venda d'aquest domini útil (151). Son els propietaris d'aquest domini 

útil els que parcel.laran terreny per poder edificar cases. Els mecanis-

mes jurídics emprats son dos. 

-venda del domini útil del pati; per un preu determinat el propietari 

ven el domini útil d'una parcel.la de térra. El comprador ha de pagar 



llu'isme o dret de traspas al senyor directe i aquest es reserva el dret 

de prelado o fadiqa. 

-establiront einFiteutic; el propietari estableix una parcel.la a em

fiteusi, comparteix el domini útil i el comprador ha de pagar un cens anu

al i una entrada mes o menys alta segans sigui el total del cons. El con

tráete és indefinit i en alguns casos es contempla que el cens es podra 

Huir. 

Si el cens es podia Huir,en definitiva és una venda allargada en el 

temps, fins que el comprador tingui els diners per Huir el cens. Tant 

la venda com l'establinent per temps indefinit donaven el carácter de qua

si-propietat -fent servir el terme de Vilar- ais adquisidors d'un pati per 

fer casa. 

El cas de Ñavarcles aporta els següents exemples: 

a/ Carrer Nou, partida de la vinya vella, Joan Tarrés, sastre de Cal

ders, 1728. Es venen patis de 4,8m. x 16ro. a 21 11. i s'especifica que 

sen per edificar-hi casa. Els de 9,2m. x I6m. a?i41 11. Val la pena desta

car que el comprador crea un censal de 21 11. pensió 21s. (5%) ebans de 

realitzar-se la canpra. Hi ha dones, traspas del domini útil, pero el 

comprador no tenia els diners, i tenia d'endeutar-se. En els sis contrac

tes coneguts aquest fenomen es dona en tots (152). 

b/ Carrer Nou, partida del Camp del Rech,Jaume Serra, amo del Mas Serrs 

1754. Coneixem set contractas. Es venen patis de 5,8m. x 16m. a 35 11. i 

de 4,8m, x 16m. a 36 11. Aquí tampoc el comprador paga en efectíu, iíinó 

quG s'encarrega la part d'un censal mes gros que prestava l'amo del Mas 

(153). Altra volta un procés de falsa ccanpra amagant un endeutament. Amb 

aquest mecanísme l'amo del mas també reduia les seves carregues financeres. 

¿Establía els patis per resoldre els seus deutes o per obtenir un benefi-

ci mes gran? Possiblement amb la venda de parcel.les s'aconseguía mes ren-

dabilítat í per tant, es reduien mes rapidament els propis deutes. Perb, 

per quins motius un Mas com el Serra tenia dificultats? 

Val a dir, que a mes del preu de la venda, pagaven també 4a per Nadal 

de cens i havien de pagar lluismes al senyor directe que equivalien al 

IOS del valor de la venda (154). 

c/ Carrer Ametller. partida Camp deis Ametllers. Teresa Casanovas, Vda. 

1777. La parcel.lacló dei Camp deis Ametllers es fa a base de contractes 

d'emfiteusi. Agafem el cas ds Valenti Puigoriol, mestre de cases. Se l i 

estableix un pati per edificar casa i hort de 25 pams d'ampie per 26 ca

rnes de llarg. Haura de pagar cada any 2s. de cens anual i una entrada de 

100 11. Aquesta quantitat no la paga en éfectiu, sino que 50 11. serán 
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destinados a encarregar-se un censal que Casanovas presta a la Causa Pia 

de Guardiola, 27 11. lOs de pensions endarrerides d'aquest i la resta les 

hi podra demanar quan vulgui l'estabilient per poder rescatar terres que 

té veñudos a carta de gracia (155). 

L'entrada més el cens capitalitzat al 5% dona el preu de compra que ha

via de paqar el comprador (103,3 11.). Caldria afeqir el Iluxsme que equi-

valia al 10?ó. D'aquest calcul es dedueix que Valenti Puiqoriol, va paqar 

114 11. peí pati. 

£1 1791, es firmaren una altra tongada d'establiments. La térra estai-

blearta és la mateixa (pati de 5m. x 40m.) perb les entrades son més redui-

des 25 11, i el cens més alt 2 11. 12s 6d. Fent la capitalització al 3?ó, 

caldria paqar 112,5 11. S'hauria apu.iat un 9% respecte ais anteriors con

tractos (156). A l'Arxiu particular d'una casa d'aquest carrer es tro-

bailel.i seqüent document: "reconeix que Josep Casanovas, paqes de Navarcles 

11 ha paqat 100 11. las que son y me serveixen en Iluició total extinció 

de aquell cens redimible y de pensió anual ais 15 d'aqost de 3 11. lo qual 

vos fou imposat ab lo acte de establiment que mon difunt pare vos feu de 

la casa posseia en dit lloc" (157). Desconeixem la causa .iurídica de la 

quitado d'un cens emfiteufcic normalment perpetu, perb el cert és, i inte

ressa histbricament, que 1'establiment s'havia convertit en venda perpetua. 

Havien passat des de 1'establiment 25 anys. 

Tant la venda perpetua com 1'establiment emfiteutic, conduxen a nivell 

social al mateix procés: L'adquisició d'un pati per part d'un com.prador, 

amb la possessió del domini útil del mateix perb amb el retardament del oa-

oament via cens emfiteutic redimible o via censal encarregat per fer front 

al preu de la venda. El carácter perpetu del contráete donava el caire 

d'estabilitat a la propietat, estessin o no tomats els diners deixats 

d'una manera o altra (cens emfiteutic/censal) 

d/Carrer de la Vinya Vella. Joan Tarrés i Oristrell, pages 1797. Aquests 

establiments presenten unes característiques peculiars. Els patis del C/ de 

la Vinya Vella establerts . 1'octubre de 1797 ho foren amb contráete emfi

teutic : d'extensió (5m. x 40m.), d'entrada, un parell de pollastres i de 

cens, una quantitat fixa de blat (de 5,5 a 6q) (158). Algunes cases del Mas 

Bertrán establertes en aquests anys també paguen el cens en especies, i 

una entrada en diner (159). 

Cal pensar que a fináis del XVIII és un període de preus alts i , per 

tant, de deysluació de les rendes en diner (160). Es prefereix que els cen-
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sos siquin en especie precisament per aprofitar-se de l'alqa deis preus. 

El blat forment venut al Mas Noquera de Manresa reqistrava les seqüents 

fluctuacions deu anys abans de l'establiment deis patis el 1797 (161). 

No és estrany que amb aquesta tendencia alcista els propietaris pre-

Ferissin el blat en especie que no pas el diner efectiu. 

Aquest era el benefici per l'estabilient: 6q de blat per parce!,la 

a un preu miq de 8,6 11. la Cuartera, donarla un cens anual de 4,5 11. 

que capitalitzant-lo al 3% dona el preu del'pati a 138,3 11., un 18,7?ó 

mes que els patis del C/ Ametller establerts sis anys abans. Amb l'alga 

el propietari hi guanyava. 

E/ Les condicions de la urbanització. 

Ja hem exposat mes amunt que la majoria de carrera van aparéixer. l l i i ^ 

gats a interessos de determinats propietaris que construiren sequint el 

límit de la propia parcel.la, que al mateix temps, coincidía amb els ca

mins per anar ais diferents indrets. Aquesta Ibqica constructora és la 

que explica l'estranya forma del creixement de Navarcles. 

En els contractes de venda i/o establiment hi figuren alqunes clau

sules que expliciten el sentit de la urbanització i la forma de les edi-

ficacions: 

-es pacta normalment que es compartirá la paret mitgera, en la qual 

ambdós veins hi podran carreoar la teulada encara que la pagaran; a mit-

ges. Implicava estalvi important en la construcció de la casa, 

-a l'hort de darrera sois es podra fer paret de dos pams ( al C/ St. 

Bartomeu) o de tres ( al C/ Vinya Vella) per no tapar el sol al veí. 

Son dues instruccions gwieralitzades, altres son clarament particulars 

1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 

100, 
172,5 
135,-
120,-
120,-
210,-
172,5 
210,-
217,5 
187,5 
179,3 

Mit.iana 1788-1797 = 172,4 sous 



-al C/ de la Vinya Vella, per exemple, l'estabilient dona pas sempre 

per sota de la casa de Pere Cornelias perqué tinguin així accés al C/ Nou. 

Els veins es feien carree d'acóndicionar-lo. 

-"la rasa de davant de les terres de la Rectoría hagi de teñir 7 

pams d'ample, que vos dono jo dit estabilient, a vos dit adquisidor per lo 

f i y effecte de inclinar las ayguas pluvials al restant camp a mi dit Jo

sep Casanovas quedant; que estaren vos dit Adquisidor cbligat a mantenir-lo 

junt ab los demes Adquisidors" (162). 

Els contractas no donen mes informado sobre les condicions d'urbanitza

ció. 

F/ L'evolució deis preus deis patis 

Volem respondre a dues qüestions: 

a/ si era mes rendible peí propietari parcel.lar en patis alguna pro

pietat. 

b/ L'evolució del preu del pam al llarg del s. XVIII a Navarcles. 

Sobre la rendabilitat, agafem els casos deis que tenim dades mes exactés 

sobre l'extensió establerta i fem una corrparació amb la renda extreta si 

S*hagués donat la pega de térra a rabassa morta, al quart, seqons els rendí-

ments de la vinya al Baqes (Quadre 1.17) 

OUAORE 1. 17 

Comparado dsls ingressos provinenta ds vandre patis per edificar o de conrear-los a rabassa morta. 

P£5A D£ TERRA 
ESTABLERTS Q. 

PRCOUtClO 
CARGUES VI 

REM3A i/4 INGRESSOS 
VINYA 

1MGRES50S 
EDIFICANT 

C/ Vinya vella 
1797 

C/ Sant Bsrtoroeu 
1797 

C/ Ametller 
1791 

2700 

4813,8 

1400 

C,91 

1,63 

0,47 

3,23 

5,87 

2,1 

0,82 

1,47 

0,53 

3,9 11. 

7,- 11. 

2,4 11. 

' 51 i l 
.5Q..Uí(. blat 

73,7 11. 

23,6 11. 

Rendiment vinya 1797 <1792-1802) = 
1791 (1786-1796) = 

3,6 cargues/ Q. 
4,4 cargues/ Q. 

Preus vi 1797 (1792-1802) 

1791 (1786-1796) 

95,6 3. 

89.6 3. 

Malqrat els diferents calculs, alquns d'ells de valor relatiu, la dife

rencia entre els inqressos anuals derivats de l'establiment de patis i el 

que s'obtindria si es cedía la térra a rabassa, és abismal. En els tres ca

sos esta ais voltants de 10 a 1. Valia dones la pena ais propietaris de 

térra establir o vendré patis, sempre i quan 1'empenta demoqrafica possibi-
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lites la seva col.locació. 

L'evolució del preu del pam ha estat calculada a partir de les dades que 

aporta el llibre de llulsmes de St. Benet i alquns contractes d'establiment. 

Per desoracia no es disposa sempre de totes les dades de cada pati (mides, 

preu,.¡ Huíame) i , a veqades, no tenim un preu qlobal sino que una part es 

paqa en forma de cens. Consideram el preu de la térra com la suma de 1'en

trada, el cens capitalitzat al 3% i el Iluisme. Aquest preu dividit peí 

nombre de pams quadrats de la pepa de térra dona el que costava en sous el 

pam quadrat. (Quadre 1.18). 

CUADRE 1. IB 

Evolució del preu del pam quadrat de les parcol.les per edificar 
a NAVARCLES el s. XVIII. 

CARRER ANY EXTEN. TOTAL PAU OUADRAT 

NOU 1723 1920 2311. Is. 0,24 

NOU 1728 3680 4511. l 3 . 0,25 

NOU 1728 3520 4211. 19s. 0,24 

NOU 175A 2600 4211. 18n. 0,32 

NUU 175? 880 2111. 15s. 6d. 0,49 

NOU 1760 1760 3311. lOa. .0,44 

NOU 1762 2ÜU0 4911. lOs. 0,495 

AMETLLER 1777 5200 113,3 11. 0,44 

NOU 1600 • 2000 44,6 11. 0,44 

Les dades no son molt abundants i la conclusió que se'n pot extreure és 

una pu.ia notable de 1728 a 1769, periodo en el qual el preu del pam es do

bla precisament en l'etapa de más edificado a Navarcles. A partir d'aquest 

anv i fins a fináis de seqle s'observa un estancament en el preu del pam 

quadrat de terreny. Si bé pot ser poc fiable la mostra an'í.iitzada, es pot 

apuntar que malqrat els preus estancats, la rendlbilitat era alta. Per al

tra banda, s'establia cada vegada a persones amb menys credibilitat econb

mica i calla reduir preus perqué poguessin accedir a teñir una casa. No po

dem oblidar alguns patis venuts per gent amb dificultats econbmiques, que 

podia incidir també en la tendencia a la baixa. De totes maneres son hipb-

tesis que caldria aprofundir. 

1.4.4 Poblament dispers i poblament concentrat a mitjan s. XIX. 

Els amillaraments' de mitjan s. XIX presenten al final un resum en 

el qual especifiquen les cases que hi ha en el nucli urba, les cases de 
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J'i&bor en el campo", fabriques i molins i les que están exemptes. Malgrat 

problemes locáis d'interpretado i de classificació deis edificis (com es 

ciassificaria, per exemple, un raual de cases relativament allunyat del nu

cli urba) aquests resums permeten estudiar 1'índex de poblament dispers/con-

centrat al Bages i representar-ho damunt d'un mapa. Hem utj.litzat amillara-

ments de. diversos anys, la data de confécció deis quals oscil.la entre 1851 i 

1865. El Quadre 1.19 exposa les dades deis resums i el percentatae d̂ í lesr 

cases del nucli urba i les cases de pages. 

Q U A O R Í : I . 19 

Poblament dispera i concentrat al Bages. 1B51-1B65 

A. 8. C. 0. E.' 
POBLÉ ANY •Hh-Cl-l USE?» . CASES PAGES FABRXC/MOLINS ALTRES TOTAL % A/E K B/E 

AGUILAR 1661 86 36 100 
ARTfS , 1662 314 24 3 . . . 341 92,1 7 
AVINYO 1662 220 98 4 322 68,3 30,4 
BAL5ARCNY 1861 172 33 3 6 214 81,5 15,6 
5ALSXRS 1661 261 38 1 300 87,- 12,7 
CAlLiJs IBÉl 38 18 *> 53 62,3 34,-
CARDONA 1665 481 184 14 23 702 68,5 26,2 
CASTELLADRAL 1661 48 105 153 31,4 68,6 
CASTELLFOLLIT 1B61 — . 110 110 100,-
CASTELLGALÍ 1653 36 46 3 — 85 42,4 54,1 
CASTELLNOU 1861 . . . 48 » - 46 100,-
L'ESTANY 1651 73 15 1 89 82,- 16,9 
ra«LLOSA 1853 59 98 2 159 37,1 61,6 
GAIÁ 1661 106 1 — - 107 99,1 
HANSESA . . . — . 

tURGANELL 1862 68 1 69 98,6 
raiÁ 1859 504 83 10 8 605 B3,3 13,7 
MONISTRQL 1861 295 9 8 . 24 336 S7,8 2.7 
MONTSERRAT 

mm 1861 126 38 164 76.8 23,2 
NAVARCLES 1861 306 1 1 303 99,3 0,3 
RAJADELL 1862 120 2 122 98.4 
ROCAFCRT 1653 110 15 1 126 87,3 11,9 
SALLENT 1661 453 90 13 15 571 79,3 15,3 
sT.faiu, 
ST.FRUIXDS 

1864 174 36 2 6 218 75,8 16,5 sT.faiu, 
ST.FRUIXDS 1862 179 32 1 . » 212 34,4 15,1 
ST.MARTI 1861 — 52 5 57 91,2 
ST. SW.V. GUA. 1862 80 2 146 43,8 54,8 
ST. VICEN? 1851 32 57 1 9 99 32,3 57.6 
STA. MS OLO 1862 253 . . . 7 299 86,3 
SANTPEDOR 1862 361 14 7 352 94,5 3,7 
SURI A 1355 165 55 3 1 224 73,7 24,6 
TALAHANCA 1862 86 17 . . . 103 83,5 16,5 
CASTELLBELL 1872 96 99 4 199 48,2 49,8 
ST. HATEU 1861 . 150 — — 150 100,-

TOTAL 4905 2025 102 i 26 7159 68,5 28,3. 

A partir de la darrera columna del quadre s'ha elaborat el mapa 1.6 en el 

qual es representa la intensitat del poblament dispers per municipis. La co

marca queda clarament dividida en dues parts, a l'est predomina el poblament 

concentrat i a l'oest, el dispers, que es correspon amb les arees de mes den

sitat i de menys densitat de la comarca. Val a dir que aquesta mateixa divi-

sió la retrobarem quan estudiem la localització deis telers de llana en el 

s. XVIII, així com en la profunditat de l'especialitzáció vitícola. Tot sem-
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bla indicar que el paper de les valls fluvials per modificar decisivament la 

població i el peblament no es va produir fins a mitjans del s. XIX, especial

ment a la valí del Cardener. 

ftAPA ) . S 
Població dispersa ai Gagos 1851-1865 per municipis. 

En aquest sentit, i per les dates que foren elaborats els ami aments 

utilitzats, el mapa ja recull les influencies de la industrialització del 

coto que, a nivell de localització, estava condicionada per la utilitza-

ció de la forga raotriu de l'aigua del Llobregat i Cardener. En el s, XVIII, 

la industria rural estava dispersa en municipis que no era precís disposessin 

de cursos fluvials importants, en el s. XIX, en canvi eren imprescindibles. 

Per aixb el mapa recull, d'una banda, el poblament concentrat anterior al 

s. XVIII, el que es desenvolupa en aquesta centuria ^ue no necessariament 

estava condicionat per l'aigua (l'est bagenc en genral) i el que es comen-

ga a originar a conseqüencia de la nova localització industrial en el s. XIX 

(vegi's CAllús i Súria en el mapa a la valí del Cardener). El mapa recull, 

per tant, el punt d'arribada d'un procés. 
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1.5 CONCLUSIÓ' 

De l'estudi de la població i del poblament al Baqes podem extreure les con-

ciüisions següents: 

a/ Hem demostrat la poca fiabilitat deis censos de 1718 i 1787 al Bages 

i . la correcció de les dádss de 1626 _i'-1857; A partir"d'aqui hem constatat el 

creixement demoqrafic del s. XVII, corroborat per la renovado de les esglé-

sies bagenques. Si fessiffl cas deis censos, la població hauria disminuit: 

hauria passat de 1'índex 100 el 1626 a 1'índex 90,5 el 1718, Amb' les modi-r 

ficacions introduides, l'índex, sempre positíu, es situaría entre J.21,3 de 

rainim i 156,1 de maxim el 1718, respecte el 1626. 

En el s. XVIII, la poblado baqenca era superior a les dades de Vilar i 

el creixement fins el 1787, també superior (176 en lloc de 160,6). Sí en 

canvi, considerem les corbes parroquíals, era lleuqerament inferior (153,5) 

pero no tenim dades deis pobles amb mes activitats no agraries. 

Sí el 1787, hi havia mes habitants que els assenyalats pels censos, no 

era aixi el 1857. En el período 1787~1857, el creixement fou menor, i els 

baptismes, recullen una crisi que arriba fins a la decada de 1830-1840. En 

aquest sentit, l'evolució de la poblado recull la crisi de la societat 

baqenca de la primera meitat del s. XIX, després del brillant darrer ter? 

del s. XVIII; 

fa/ La distribució de la població damunt del territori -deíxant de banda 

en aquest cas la fiabilitat del censos- mostra tres aspectes: per una ban

da, la preeminencia de Manresa com a nucli important de poblado i , des del 

primer cens, punt de referencia obligada de la resta de la comarca si excep

tuem Cardona i Moia, els dos altres centres a la periferia de la comarca; 

per altra banda, els mapes mostren clarament una divisió est/oest seoons 

la qual a l'oest (i el sud-est) tropem les arees mes despoblados i a 1' est 

(especialment el nord-est) les arees.amb mes densitat de poblado; finalraent, 

malqrat aquesta distinció l'augment deis nuclis urbans es registra a les 

valls fluvials (Cardener i Llobregat), la qual cosa queda totalment reflec-

tida el 1857. A partir d'aquest any augmentara la tendencia de la població 

a ínstal.lar-se a, les valls. 

L'est bagenc coincídeix amb la valí del Llobregat i els afluents que han 

obert olles d'erosió ímportants (Gavarresa i CAlders). Malgrat aixb, no sem

bla que l'aigua hagi estat 1'element determinant: mentre a la valí del Carde

ner la població no s'hi concentrara fins ben entrat el s, XIX, a l'est bagenc 

sorgeixen i es consoliden pobles allunyats deis cursos fluvials (Mola, Sta. 

d'OLó, St. Feliu Sasserr^, La localització industrial de les fabriques tex-

tíls en al s, XIX es convertirá en la causa fanaraental de la rsdistribu^íó 

comarcal de la població. 4 t%f 



Aquesta dicotomía est/oest a la comarca la retrobarem en altres aspectes 

del nostre estudi. 

c/ Dins de la comarca de Bages hem pogut distingir dos tipus d'evolució 

en el poblament que hem exemplificat en els pobles de Castelladral i Navar

cles. 

El poblament dispers de Castelladral es caracteritza peí desdoblament 

deis masos principáis en petites masoveries, la qual cosa origina una inten-

sificació del poblament dispers. El creixement demografic és absorvit mít-

jangant l'establiment d'una pega de térra del mas principal amb permis pera 

edificar casa i hort. El paisatge es defineix per un mas principal, que es 

reconeix per la categoría de la casa, i dos, tres o mes casetes (aquest to

pbnim és freqüent) al seu entorn. 

En canvi, al Pía de Bages i en general a .Ja valí del Llobregat es desen-

volupa un poblament concentrat en pobles no molt grans. L'exemple de Navar

cles ha permes estudiar el creixement a costat de l'església parroquial que 

fou organitzat pels masos que venien parcel.les, seguint els límits de la 

seva propietat que coincidien amb els antics camins. 

La venda perpetua o l'establiment erafitéutic foren els contractes utilit-

zats. Els patis solien medir 5m. per 40m. de llarg i es venien un darrera 

l'altre. Els compradors compartien la paret mitgera i,la llargaria del pati 

perinetia convertir els darreres de la casa en hort. 

La complementarietat casa/hort és un deis trets mes significatius d'aquest 

poblament, juntament a 1'accés en propietat de cada petit pagés a una casa 

i un hort. 

Aquest creixement horitzontal continuara alentit durant la primera meitat 

del s. XIX i no sera fins a la segona meitat que es produira - i caldria 

veure la influencia de la industrialització massiva- el creixement vertical 

(conversió de les golfes en pisos). 

La urbanització segueix els antics camins que coincideixen amb els límits 

i línies de contacte deis masos. Pero no únicament urbanitzen els masos; hem 

trobat també un pages mitja d'un poblé veí que estableix probablement per 

especular i perqué Iss terres l i quedan lluny per conrear-Íes i,dos pagesos 

mes,carregats de deutes. L'estructura urbana que en resulta esta d'acord 

amb aquests interessos i no amb qualsevol planificació del creixement. 

Així dones, damunt d'una estructura de masos antiga similar, sorgiren dos 

poblaments diferents: el dispers (intensificació de masos amb masos petits) 

i el concentrat (foraació de pobles amb cases unifamdiiars i hort propietat 
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del petit pages). A l'est bagenc predomina aquesfe darrer i a l'oest, el dis-

pers.la densitat de població mes alta coincidía amb el poblament concentrat. 

d/ L'estudi de Nav«rcles permet observar que en la venda deis patis desta

ca la transferencia de deutes que realitzen els masos en favor deis compro-

dors, Aquest fet insinúa que els masos sortirsn de la Guerra de Suceessió 

anto problemes -per quina causa?- i trobaren en 1'establiraent¡ de patis -afavo-

rit peí creixement demografic- una formula de traspassar les dificultats a 

un grup social nou que estava apareixent. 

No cer casualitat., mes endav»ít retrobarera altre»manifestacions, de 

1720 a 1740 es van vendré i/o establiren 48 patis (el 28,7S de tots els del 

segle), probablement el periode de máxima dificultat deis masos bagencs 

que van resoldre en part, amb la transferencia de deutes. ¿Fins a quin 

punt aqüestes dificultats reforjaren la tendencia al poblament concentrat? 

No cal pensar en una causa absoluta perb les dificultats condicionaven deter-

minades opcions i tant la venda de patis com la cessió de terres a rabassa 

que veurem en el capitel tercer, eren formules que permetien la recuperado 

del mas sense cap mena de cost. En l'origen de l'estructura agraria que es 

configura al llarg del s. XVIII i XIX aqüestes s'han de considerar. 
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(66) J. NADAL presuposa 500000 habitants el 1300 i 476820 el 1347, "La po
blació", cit. pp. 66-68. Val a dir que les dades aportades per diferents 
autors no coincideixen, aixi com tampoc la data del fogatge. A vegades 
la confusió es produeix en no distingir la Catalunya administrativa ac-
tualiíde la Catalunya d'aleshores que incorporava la Catailinyai^Nord. 

(67) NADAL defineix aixi la imatqe de Catalunya: "Amb l'bptica d'avui, no 
hi ha dubte que la Catalunya de Ferran el Catblic era un ermot. Una ca
pital ben modesta (Sarcelona comptava el 1497 amb 5847 focs equivalente 
a poc mes de 23000 habitants) que amb tot, aplegava la décima part de 
tots els pobladora del territori; una dotzena i mitja de ciutats i vi
les de 1000 i menys de 4000 residents i una munió de llogarrets insiq-
nificants, enmiq d'un paisatqe desolat, trencat només per la silueta 
deis pobles abandónate i deis masos rbnecs", a "La població catalana 
ais s. XVI-XVIII", cit. p. 53. 

(68) NADAL, Id. p. 53. 

(69) NADAL-GIRALT, La population..., cit, p. 19; NADAL, J., "La població", 
cit. p. 68. 

(70) NADAL-GIRALT, Id. p. 20; NADAL, "La població", cit. p. 68. 

(71) NADAL, "La població", cit. p. 68. Si s'accepta aquest creixement, can-
via lleugerament l'opinió esmentada en el llibre NADAL-GIRALT, La popu
lation. .., cit. pp. 21-23 en que s'insinuava un periode d'anys bons i 
dolents, amb fases de creixements i decreixement. 

(72) VILAR, Catalunya..., cit. Vol. III, pp. 51-56. 

(73) LIVI BACCI,"Nupciality and fertility..;" c i t . 

(74) NADAL, J., "La població catalana al s. XVIII", a Histbria de Catalunya, 
Barcelona 1978, Vol. IV, pp. 263-266. 

(75) NADAL, J. "La població catalana al s. XVIII", cit. pp. 267-268 i "La po-
.blació", cit. p. 79. 

(76) NADAL, J., "La població catalana ais s. XVI-XVII", cit. p. 53. 

(77) Peí periode 1630-1660 que és quan es detecta la caiguda deis nalxements," 
trobem la Guerra de Separado i la Peste de 1651-1654, una de les mes 
greus. Una i altra possiblement reduissin la població fisica, perb tam
bé la desorganitzessin. Una crisi de mortalitat no sois provoca morts, 
sino caiguda deis nalxements i una guerra pot crear unes perspectíves 
que no fomentin precisament la natalitat. En aquests casos la població 
no s'hauria reduit al ritme proporcional que la baixa deis nalxements. 

(78) La Guerra Civil de 1936 va ésser nefasta pels arxius parroquíals deis 
pobles mes ímportants de la comarca. La majoria d'ells foren crearrits 
i no es conserven el Llibres de Baptismes, casamenta o defuncióos.Po-
driem citar els casos de Ñavarcles, Santpedor, Manresa, St. Fruitós de 
Bages, Artes, Monistrol de Montserrat... els pobles mes Ímportants. 

A l'Arxiu Diocesa de Vic no es guarden copies d'aquells llibres. 
Aixi, la histbria demográfica de la comarca és difícil de reconstruir. 

(79) V. nota 74. 

(80) La mortalitat en el periode 1805-1816 evoluciona en aquestas parrbquies 
de la següent manera: 



ANY DEFUNCIONS CREIX. UEGETATiy 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 

194 
188 
172 
222 
737 
235 
192 
423 
193 
121 
130 
151 

38 
47 
93 
18 

-452 
-23 
52 

-216 
27 
192 
158 
134 

(81) SARRET i ARBOS, J., Histbria de Manresa, Manresa, 1921, Vol. I, p. 282 

(82) "...en aquest llibre son continuats tots los noms deis ciutadans y ha
bitants de la dita Ciutat de Manresa dividits per carrers pereque mes 
facilment se puga cobrar lo regadiu que quiscun dells fa y presta quis-
cun any a la Universitat de dita Ciutat per la assequia per raho de los 
honors y possessions", AHCM. 

(83) SARRET, cit. p. 232. 

(84) PALLAS, P., Topografía médica manresana, cit. pp. 192-193. 

(85) PALLAS, P,, cit. pp. 246-247; RAFAT SELGA, J., "Aspectos de la-medicina 
en Manresa. S. XIII al XVII." a I Conqrés Internacional d'histtyia de la 
medicina catalana, Actes, Vol. I, pp 120-121. 

(86) TORRADEFLOT, J., Real Confraria de Sant Salvador y qremi de paqpsos de 
Manresa, Manresa, 1906, p. 83. 

(87) PALLAS, P., cit. pp. 247-248. 

(88) NADAL, 3., "La població catalana ais s. XVI-XVII", cit. p. 62. 

(89) Consell d'Aragó, Leg. 211, Doc. 6, ACÁ. 

(90) PALLAS, cit. p. 194. 

(91) SARRET, cit. p. 372. 

(92) V. nota 51 i 52. 

(93) OLIVERAS, J., "La ciutat de Manresa en comengar el s. XIX", MEB nS 2 
(1983), p. 110. 

(94) PALLAS, cit. pp. 194-195. 

(95) OLIVERAS, J., Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa 
(1800-1870), Membria de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1983, 
Vol. II, p. 25. 

(96) VILA, J. "Bages" a Geografía de Catalunya, Ed. Aedos, Barcelona, 1964, 
Vol. II, p. 476. 

(97) VILA VALENTI ha ánalitzat-les.causes de 1'origen d'aquest poblament a 
la Catalunya. Vella,: El món rural a Catalunya, Barcelona, 1973, sobretot 
en els articles "El mas, una creació subpirinenca", pp. 63-78 i "L'ar-
tigatge, la colonització i el poblament rural", pp. 21-39. 

(98) V. per exemple el llibre de J. CAMPS I ARBOIX, Les cases pairáis catala
nes, Barcelona, 1965. 

(99) V. Resum histbric de la familia Solervicms, Ed. familiar, Navarcles, 
1951. 
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(100) Capbreu de Navarcles de 1338. AHSB. 

(101) Amillaramsnt de Navarcles, 1860. AMN. 

(102) PRAT, J., "Aproximació ais inicis d'un cognom santpedorenc: els Llussa", 
Dovella nS 6, pp. 15-17. 

(103) SERRA, E., "El régim feudal cátala" a Estructura social i económica del 
camp cátala, Barcelona, 1983, p. 98. 

(104) FERRER, Ll., Conreus, accés a la térra i proletarització a Manresa en 
el segle XVIII, Memoria de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 
1980, pp. 245-254. 

(105) Capbreu de Navarcles, 1687. AHSB. Declaració del Mas Solervicens. 

(106) Caldria exceptuar d'aquest procés el Mas Cura que supera la crisi del 
s. XIV i va arribar al s. XVII amb un pages que es deia com el Mas. Fou 
al llarg d'aquest segle que es va desintegrar en diverses parts, la mes 
important de les quals va passar al Mas Serra. Amb el Mas GRaner passa 
una cosa similar. 

(107) Aquests noms son; Joan Scayola, Valentí Soler (vicens), VCalentl Gra-
ner, Joan Cura, Joan Serra, Bernard Aquilar i Rafael Bertrán. Apareix 
un altre Joan Serra, propietari del Mas de la Sala que no apareix en 
cao altre conreu. Capbreu de 1505. AHSB. 

(108) IGLESIES, J., £1 fogatge de 1553. cit. p. 477. 

(109) Capbreu de Navarcles, 1596. AHSB. 

(110) RAFAT, F., "Demografía de Rajadell al s. XVI", MEB n2 2 (1982), pp. 
123-134. 

(111) TERRADES, I., TRadició i crisi en el món rural, Inedit, 1982, pp. 16-17. 

(112) PLANAS, J., Les Planes de St. Mateu. Una casa pairal, Barcelorta, 1969, 
pp. 30-33. 

(113) CLAPERS, J., Notes historiques de St. Joan d'Avinyó, Manresa,. S.532, 
pp. 10-11. 

(114) GALOBARDES, J.-PUIGBO, J., Notes historiques d'Artés, Manresa, 1933, 
pp. 19-21. 

(115) FfSIXA, LL., Esqlesies parroquials i capelles del municipi d'Oló, 1978,. 
p. 4. 

(116) SOLER I MARCH, L.,"Sant Fructuos de Bages. Arxiu parroquial", CECB III 
(1910-1913), p. 175. 

(117) VILA, R., Prev.,"istorial de Sta. mi d'Horta", Vincit nS 36 (Oct. 1964) 

(118) SOL)\, F., Notes historiques de Navarcles, Manresa, 1910, pp 90-93. 

(118bis) NADAL, J., "La població catalana ais s. XVI i XVII", cit. p. 57, 
VILAR, P. Catalunya..cit. Vol. II, pp. 373-412. 

(119) FERRER, LL., Conreus... , cit. pp. 245-254. 

(120) Not, MAS de Santpedor, 1769-1770, fols 41-43, 23-11-1770. 

(121) Not. RALLAT, 1761, fols 37-39, 12-1-1761. 

(122) El contráete es firma entre Ventura Matifoll, alies Perich, pages de 
Rajadell i Francesc Font, pages de Rajadell. L'entrada que ha d'abonar 
en Font és 150Jü,,_,_:e,l qual,com que no les té, haura d'endeutar-se 
creant un censal de pensió anual 4 11. 10 s. Mentre no torni el censal 



el domini el continua tenint el pages propietari. A mes paga de firma 
per senyoria al senyor 16 11. Not. Rallat, 1761, fols 96-99 i 108-109. 

(123) VILA VALENTI, 3,, La comarca de Baqes, Manbrla de Ooctorat inédita, 
Madrid, 1955, Vol. HI, p. 491. 

(124) Amillarament de Castelladral, 1861. ACÁ. 

(125) Cadastres de Castelladral i St. Cugat del RAcó. Llig. Cadastres Pobles. 
AHCM. 

(126) Not. HAS de Santpedor, 1769-1770, fols. 24-25, 11-11-1770, 

(127) Not. CERAROLS, 1850, fols 60-62, 4-II-1850, fols 87-89 i 227-230. Els 
establiments que coneixem es fan a BArtoroeu Comas bracer i moliner de 
Honistrol de Montserrat, Francesc Planas bracer de St. Mateu i Josep 
Berenguer teixidor de coto de Barga i veí de Sallent. 

(128) Not. CERAROLS, 1850, fols 393-401, 24-X-1850, El primer establiment 
es fa a un altre qran propietari d'Avinyó, en Seqimon Portella. La pe
ga de térra establerta té 16 mts. per la banda que dona al carrer i 
uns 35 mts. de fond^rls, L'entrada que pagaran ais Verdaguer és ffiolt 
elevada conparada aiiÉs els altres establiments (75311. fmnt 150 11.). 
Pensem que l'establiment ais Portella podría venir d'alcpjna altra pro
blemática entre ambdos masos que no coneixem (paqament de deutes, al** 
gun dot, etc.), 

(129) Not. «ANDRÉS 1849-1850, fols 94-96, 19-IV-1850. 

(130) V. Capítol 3. El capbreu utilitzat és el de Navarcles, 1779-1781.AHSB. 

(131) SÍX.%, F., Notes.,., cit. p, 73. 

(132) Capbreu de Navarcles de 1687, AHSB. 

(133) Capbreu de Navarcles, 1779-1781, Declaraciá de Teresa Casanovas, váa, 
AHSB. 

(134) Casa al C/ Otzét, vinya de 3Q. al Hontpeita, 4q de llavor de canem 
d'hort, dues vinyes al Pía del Coa, 2Q, de térra campa, un porxo i un 
hortet al C/ Otzet i un altre hort de regadiu, 

(135) Not. ABADAL, 1777, fols 271-273. L'estabilient es reserva una part 
de l'entra<te per pagar VCG ĉ e no especifica. L'adquiridor havai ds 
pagar aquesta qtsntitat quan l'estabilient volees. 

(136) AHSB. 

(137) Peí C/ de la Vinya Vella, Not. Caraps de Sallent, 1797, fols 259-274? 
peí C/ Afietller, Not ABAWL, foranis, 1786-1791, fols 32o i ss.,- 15-
Vni-1791 i peí C/ St, BartQmeu, Not. CAMPS de Sallent, 1797, fols 
303-306, 329 i ss, 

(138) Coneixem mes coses que ei cas de Teresa Casanovas, vda, Josep Cornelias 
posseia una casa al C/ Hajor, 3 Q. de vinya al Coll de l'Angla, 1 Q. 
de vinya al mateix lloc, 3 q. d'hort provinents tots de 1'herencia de 
la seva mare An^la Graner. Posseia també yna pega de térra de 3(1. de 
térra campa {el camp de St. Bartomeu) comprada una part al Mas Escaló
la el 1734 i l'altra al Mas Serra, establerta al quart i rescatada 
després la quarta part el 1755 i 2C!. de térra campa al Pía del Coa pro-
vinent del seu pare. 

El 1797, es ven l'hort de 3q. de Sta. Marqarida a CG a Jauíre Tapias 
bracer de Navarcles (Not. CAHre, 1797, fols 329-330)? el 1801, la casa 
al C/ Major per 2350 U. (Not. MAS I CASELLAS, 1801, 4-X-1801) i el 
1802, per 2700 11, 1 per fer front a una pila de deutes que especifica 
en el contráete, l'hort abans venut a CG i les dues vinyes del CoH de 
l'Angla, ||g 



(139) Cadastre de 1816 de Navarcles i Visori de les cases de Navarcles el 
1853 i Cedules Personáis de 1882-1883. km. 

(140) Per carrers, les cases arab pis es distribuien de la segünet manera: 

Carrer Cases Cases amb pis 
Nou 60 3 
"Detrás" 11 1 
Manresa 6 -St. Benet 46 2 
Ampie 45 12 
Verger 24 5 
St. Bartomeu 12 2 
de Baix 17 1 
Plaga 8 3 
Otzet 24 13 
Sort 23 1 
Ametller 21 2 
Despoblat 1 1 
Total 299 46 

(141) Els propietaris d'aqüestes eren: Felip Neri Ubach (Mas Aguilar), Ma
ne 1 Altimiras, Jaume Bertrán (Mas Bertrán), Francese Cura, Francese 
Serra (Mas Serra) i Josep Generes. El Mas Escalóla i el Mas Torroe
lla son considerados de segona. Val la pena adonar-se, com també a ni
vell urba es produeix l'ascensió d'una pagesis mitjana ( els Altimiras, 
els Cura, els Generes, per exemple). 

(142) Not. CAMPS de Sailent 1797, fols 329 i ss. 

(143) Cadastre de Navarcles de 1816, AMN. 

(144) Not. ABADAL foranis, 1786-1791, fols 320 i ss., 15-VIII-1791. 

(145) Not. CAMPS de Sailent, 1797, fols 259 i ss. 

(146) Not. ESCORCELL 1754, fols 28-51. 

(147) Not. SOLER 1728, 12-IX-1728. 

(148) Posem-ne dos exemples: Joai Alsina, boter de Navarcles posseheix casa 
al C/ Nou per compra de pati que féu a Jcan Tarrés, sastre de Calders 
el 14-11-1741; perb al mateix temps va comprar un hort el 1743 a Valen
t i Escalóla a la Riera. El cas de josep Altimiras és el mateix: un pa
ti per fer casa al C/ Nou comprat l'any 1734 i un hort al Timoner com-
prat el 1738. 

(149) Es el cas de Pere Arsegol: compra un pati al C/ Nou per fer casa al pro 
pietari del Mas Bertrán el 1753 i el 1778 compra un tros darrera la ca
sa per fer-hi hort. Francese Bertrán, teixidor de llana, feu exactáment 
el mateix. Capbreu de Navarcles 1779-1781, AHSB. 

(150) Sobre els trets de la propietat a l'Antic Regim i després de la Revolu
ció Burgesa, vegeu PESET, M,, Dos ensayos sobre la propiedad de la tie
rra, Madrid, 1982. 

(151) La venda del domini útil podía teñir diversos canals: la venda normal 
(trapas del domini útil d'una porció de terreny), venda a carta de gra 
cia que a la llarga es convertís en perpetué o establiment a rabassa 
amb posterior compra penpart de 1'adquiridor de les parts de fruits. 
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(152) Not. SaER 1728, 12-IX-1728. 

(153) "per cpitar 39 Iliuras d'aquell censal de 455 H. 15 s. 4d., en l'ori-
ginal creació 1500 11. a la Rda. Conjunitat de Santpedor". Not. ESCORCELL 
1754, fols 28-29. Les vendes de 1754 del Mas Serra es troben a Not. ES
CORCELL 1754, fols 28-51. 

(154) Laudemios, Tercios y foriscapios, 1750-1817, AHSB. 

(155) Not. ABADAL, 1777, fols. 271-273. 

(156) Not. ABADAL foranis, 1786-1791, 15-VIII-1791, fols 320 i ss. 

(157) Not. Esteve de MAS, 9-X-1816. AFC. 

(158) Not. CAMPS de Sallent, 1797, fols 259 i ss, 

(159) Sois un exemples Jaume Bertrán, amo del Mas Bertrán, estableix un pati 
al C/ Nou de 5 mts. x 16 mts. el 1800. ES paga 30 11. d'entrada i 1/2 
q. de blat de cens. Not. CAMPS 1800, 9-U-1800. De Iluisme va pagar 10 
11. 5s. 

(160) VILAR, Catalunya..., cit. Vol. III, pp. 371-392. 

(161) Llibre de comptes deis masos de la Seu 1770-1805. Mas Noguera de Monis
trol de Rajadell. AHSM. 

(162) Not. ABADAL 1786-1791, foranis, 15-VIII-1791,Establiment a Josem Casa-
novas i Galctoart, AFC. 
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APENDIX CAPÍTOL 1 



Evolució deis fcapti&nes a vuit parrüQuiea del Bagas ( 1 6 5 0 ^ 1 8 6 0 ) . 

ANY AVINYO BALSARENY CALOERS MJRA AGUILAR RAJADELL ST.SALVADOR 
K GUARDIOLA 

ST. Ha 
O'OLO 

TOTAL 

1650 13 25 12 9 6 16 
1651 11 22 12 4 5 15 
1652 13 25 12 2 4 18 
1653 20 24 20 5 9 13 
1654 11 21 10 4 9 14 
1655 16 15 16 1 4 12 
1656 9 21 12 3 5 12 
1657 21 30 16 6 9 20 
1658 12 21 19 2 5 18 
1Ó59 17 25 10 3 9 18 
1660 14 28 13 6 2 22 
1661 18 23 11 5 13 
1662 11 18 6 14 4 10 17 
1663 17 25 8 11 1 6 15 
1664 16 18 15 21 6 8 24 
1665 11 15 12 9 4 8 14 
1666 lÉ 33 12 16 1 8 20 
1667 15 15 13 14 6 4 23 
1668 9 18 9 12 5 6 17 
1669 11 21 11 18 2 9 21 
1670 7 10 9 11 a 7 13 
1671 12 21 17 16 5 6 , 18 
1672 9 27 15 12 4 5 7 14 93 
1673 15 11 10 15 9 7 S 11 96 
1674 13 42 23 21 7 8'' 7 23 144 
1675 11 27 12 12" 6 6 11 17 102 
1676 24 26 12 24 7 11 7 16 127 
1677 14 39 16 15 6 7 10 27 134 
Í678 17 26 11 22 11 8 6 14 115 
1679 16 24 13 16 1 *• 5 7 22 104 
1680 15 40 12 17 8 11 8 18 129 
1681 19 24 12 11 4 9 9 27 115 
1682 14 22 14 25 7 9 11 20 122 
1693 22 JS 15 20 5 10 7 2& 137 
1634 20 22 15 13 8 6 7 19 100 
1685 13 27 16 17 4 10 4 13 104 " 
1686 21 31 19 18 9 e- • 7 • -21 - 134 
1687 17 24 13 19 5 7 4 22 111 
1688 15 19 20 15 " - 8 2 18 105 : 
1689 20 20 17 20 6 7 6 14 110 
1690 24 24 21 19 6 10 7 19 130 
1691 19 • 29 . 14 24 7 6 9 12 120 
1692 17 21 17 19 3 6 2 17 102 
1693 17 30 18 22 5 12 • 8 17 129 
1694 19 27 15- 22 7 11 7 31 139 
1695 24 26 22 10 6 & 5 24 123 
1696 15 25 16 30 11 . 13 8 26 144 
1697 18 26 15 21 6 8 7 28 129 
1698 19 25 • 15 19 5 14 2 • 25 124 
1699 20 28 18 14 - 7 34 1J5 
1700 21 25 17 23 5 16 9 20 136 
1701 23 25 21 12 8 13 35 144 
1702 16 39 22 15 7 11 10 32 154 
1703 16 22 19 20 7 7 6 30 127 
1704 18 21 - 24 .22 • 3 10 a 41 147 
1705 19 39 13 19 11 6 5 2í* 136 
1706 16 19 25 18 . 6 9 7 41 141 
1707 18 24 28 20 4 8 6 32 140 
1708 14 27 19 IS 8 4 7 31 128 
1709 15 20 24 17 7 10 10 22 125 
1710 14 18 26 22 9 11 5 24 129 
1711 22 25 21 22 4 11 9 34 148 

. 1712 17 29 21 21 3 5 35 138 
171J 10 22 17 32 7 11 9 31 139. 
1714 18 25 16 19 9 12 7 15 121 

. 1715 15 23 21 . 13 , j 12 4 37 128 
1716 15 35 17 29 7 7 6 27 143 
1717 14 22 13 18 6 11 B 15 107 
1718 14 24 28 27 8 8 11 38 153 
1719 16 24 17 11 10 ' 6 20 

153 

1720 20 17 23 3 • 9 4 27 
27 1721 11 27 32 7 11 10 
27 
27 

1722 26 21 21 8 12 8 34 
1723 
1724 
1725 

22 
20 
15 

17 
26 
10 

33 
35 
19 

8 
8 
5 

9 
,14 
11 -

6 
11 
4 

18 
30 
23 
29 1726 23 16 21 32 3 12 11 

18 
30 
23 
29 147 

1727 24 31 29 36 10 14 8 40 192 
1728 24 32 17 24 8, 10 4 30 149 
1729 16 28 27 27 5 9 12 37 161 
1730 23 31 IS 35 7 17 7 28 167 



AVINYQ 3ALSARENY CaOERS «URA AGUIUAf? 8AJADELL ST. SALVADOR 
DE GUA®I0LA 

3T, m 
D'aa 

TOTAL 

17J1 24 33 51 22 7 7 5 35 164 
1732 28 41 22 23 5 12 4 41 176 
17J3 23 32 27 22 4 7 8 46 169 
1734 25 38 26 37 ó 13 6 36 187 
1735 25 32 22 23 7 9 7 3a"' 163 
1736 24 21 31 31 11 -. 11. 6 45 180 
1737 37 45 21 33 8 9 & 24 105 
1738 U 17 28 18 7 11 5 35 132 
1739 20 30 27 26 6 7 6 30 152 
1740 25 29 19 20 6 11 7 37 154 
Vbl 25 29 29 27 8 3 5 26 152 
1742 21 27 15 24 5 9 39 147 
174J 20 34 26" 27 10 7 6 48 178 
1744 28 K 27 51 5 5 11 JO 173 
Í74S 26 37 21 25 16 7 9 39 180 
1746 29 32 26 36 4 7 14 49 197 
1747 25 24 23 29 14 5 10 38 168 
1748 21 33 28 39 • 3 4" 7 32 172 
1749 20 28 21 31 4 4 9 54 171 
1750 23 32 23 34 9 9 8 33 171 
1751 14 22 21 34 5 7 11 41 155 
1752 28 30 21 26 3 10 • 7 39 . 169 
1753 21 25 23 41 4 13 17 43 192 
1754 20 24 . 25 25 . 7 9 8 40 158 
1755 15 32 17 50 5 15 15 28 157 
1756 20 28 31 40 6 12 9 49 195 
1757 24 37 27 21 2 • 16 15 39 181 
1758 28 31 21 54 6 11 10 50 . 191 
1759 22 39 22 26 8 12 10 59 178 
1760 28 32 21 32 5 13 13 32 176 
1761 26 42 38 22 10 16 S 47 209 
1762 22 27 24 42 8 13 10 40 186 
1763 27 37 30 25 14 11 13 34 191 
1764 21 54 21 26 • 9 13 7 45 176 
1765 28 35 26 26 6 15 7 37 180 
1766 36 31 27 27 16 8 14 47 206 
1767 25 23 12 25 6 14 6 38 149 
1768 33 37 30 28 8 11 9 44 200 
1769 23 27 26 33 11 7 9 41 182 
1770 32 29 19 26 13 • 9 11 . 41 180 
m i 36 29 34 33 13 10 10 46 216 
1772 22 48 25 36 6 10 13 37 197 
1773 59 35 35 30 14 10 14 46 243 
1774 24 35 32 27 9 12 15 42 196 
1775 47. 37 16 27 14 7 21 58 207 
1776'. 45 25 32 42 15 U 10 45 223 
1777 31 29 18 30 8 8' 12 44 180 
177 B 48 33 29 35 12 11 20 48 236 
1779 46 33 24 37 6' 9 19 53 224 
1780 34 36 19, 34 11 9 16 43 202 
1781 32 . 33 • 31 30 8 6 22 43 205 
1782 44 31 19 32 14 11 15 48 214 
1783 30 29 19 32 10 11 14 43 188 
1794 27 27 21 45 9 6 22 41 198 
1785 27 42 2'i 37 15 12 19 43 219 
1786 34 28 17 41 3 14 21 44 207 
1787 30 39 20 41 8 3 21 49 216 
1788 32 34 26 37 13 14 22 55 233 
1789 28 24 22 37 5 8 13 61 178 
1790 31 40 27 42 14 11 26 49 240 
1791 34 37 20 48 7 18 16 43 223 
,1792 36 35 27 36 8 17 29 45 233 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806' 
1807 
1E08 
ia!9 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 

43 
31 
42 
43 
42 
40 
31 
40 
42 
42 
33 
58 
44 
57 
51 
34 
59 

. 34 
33 
43 
42 
51 
53 

34 
35 
23 
29 
34 
36 
31 
39 
35 
36 
38 
32 
,33 
43 
31 
43 
50 
31 
42 
39 
45 
58 
44 

29 
32 
28 
33 
34-
26 
34 
25 
42 
25 
29 
29 
26 
33 
38 
35 
22 
17 
31 
19 
24 
38 
35 

54 
44 
40 
37 
40 
34 
36 
34 
36 
33 
32 
37 
34 
28 
43 
35 
45 
42 
36 
27 
24 
39 

" 

10 . 
12 
12 
5 
16 
10 
16 
10 
10 
13 
10 
12 
9 
8 
11 
11 • 
17 
8 
9 
1^1 
12 
12 
11 

20 
13 
15 
18 
12 
•14 
15 
8 
14 
12 • 
13 
15 
7 
12 
10 
11 -
13 
22 . 
16 
11 
20 
15 
20 

21 
27 
21 
27 
20 
25 ~ 
21 
30 
26 
20 
25 
21 
29 . 
21 
28 
27 
29 

" 13 
33 
18 
25 
30 
23 

47 
49 
42 
45 
47 
50 
55 
50 
43 
49 
36 
41 
50 
53 
53 • 
44 
50 
40 
44 
37 
28 
70 
58 

238 
243 
223 
237 
245 
235 
239 
236 
248 
230 
216 
245 
232 
235 
265 
240 
285 
212 
244 
207 
220 
313 
288 

(.../...) 



ANY AVIWQ 8ALSARENY CAUOERS ttJRA AGUILAR «AJADat ST. SAtVADOR 
DE GUAfiOIOlA 

STA. H» 
D'OLO 

TOTAL 

1316 56 53 28 43 8 17 32 48 265 
1S17 42 46 31 32 15 21 20 45 252 
1813 36 36 22 23 9 15 53 34 208 
1819 44 4é 32 35 10 19 22 51 259 
1820 50 48 56 39 12 24 39 50 290 
lfi21 62 42 20 33 11 22 27 49 266 
1822 38 47 29 33 11 20 33 51 262 
1825 27 27 2J 32 6 19 19 41 1'.'4 
1826 34 6C 2Í 25 10 15 36 36 221 
1825 38 29 24 46 10 18 19 • 43 227 
1826 40 37 22 36 6 17 30 48 238 
1827 45 41 27 23 14 19 26 53 248 
1823 45 30 29 44 7 20 37 56 268 
1029 4Ó 33 34 34 11 17 23 44 242 
1830 31 35 20 34 10 18 31 44 223 
1831 42 30 35 35 9 14 27 61 253 
1832 4C 51 33 32 6 15 23 49 251 
1633 40 36 26 28 12 13 19 40 214 
1834 46 39 34 33 12 14 25 52 265 
1835 42 30 24 35 12 9 23 49 224 
1836 32 31 26 30 11 9 21 40 200 
1837 31 30 25 37 6 11 22 46 208 
I83B 23 30 13 38 0 14 19 31 176 
1B39 31 38 31 28 5 13 24 45 215 
1340 40 41 21 35 10 19 19 30 215 
1841 40 54 29 27 4 16 28 38 216 
1842 54 46 25 29 7 20 20 40 241 
1843 49 43 22 45 6 15 18 39 237 
13i4 4Ó 39 29 26 13 11 21 40 225 
1345 67 45 28 31 10 23 30 36 270 
1S16 44 43 32 36 20 21 40 243 
1847 58 43 26 38 9 20 23 45 262 
1848 56 44 31 30 9 21 19 39 249 
1849 61 52 31 31 10 20 29 48 282 
1850 59 45 24 27 12 28 • - 30 46 271 
1S51 57 54 38 38 6 20 38 39 290 
1852 43 42 31 39 9 19 35 43 266 
1853 57 44 30 29 12 24 28 45 269 
1854 49 44 35 38 9 22 34 31 262 
1655 49 45 35 37 7 28 32 45 276 
1856 50 43 21 32 15 22 34 52 249 
1857 39 51 28 37 10 18 37 44 264 

282 
284 

1858 57 45 26 39 13 33 34 35 
264 
282 
284 1859 47 43 24 34 21 41 30 44 • 

264 
282 
284 

1860 44 57 36 42 12 20 35 34 • 280 
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1553 1626 17 18 178Q 1787 i81 5 
(FOCS! ( V E Í 

AGUILAR D E BOIXftiXJRS 15 261 69 120 132 48 

Castellar 12 27 258 525 32 101 110 230 114 ,246 54 102 

ARTES 54 54 590 390 588 588 • " 1155 1155 1Q99 1099 206 206 

AVINfO 15 285 262 764 737 93 

r>t. Cug'enia de Relat 3 140 200 130 l i 
120 Horta U 39 144 74 476 142 1106 66 933 16 120 

EALSAREííV Mil) 36 430 430 • 674 674 874 874 i : u 170 

CALOÍRS 20 357 67Q 458 6? 
81 Viladecabalis de Calders 15 35 123 60 457 96 766 77 . 535 12 81 

CALLfS 12 12 74 74 183 188 1C3 103 87 87 13 13 

CARDONA 200 2072, 317 

Veínal de Cardona 17(2) 223 1720 1720 440 2512 317 

NAVAS (Castalladral) 22(3) 265 454 86 
129 

St: Cugat del Racó 9 37 50 18 
TorroeiXa 12 43 66 368 179 812 

CASratEELl I EL VILAR 19 19 397 397 224 224 393 393 247 247 25 25 

CASTEltraLIT DEL BOIX 16 172 138 112 18 
Grevalosa 7- 99 75 72 71 20 
Maisns 23 71 42 255 354 61 204 19 57 

CASTELLGALÍ 20 20 206 206 171 171 350 350 265 265 30 30 

CASTELLMSü DE BAGES 15 255 104 236 206 16 
Aríjensaia 15 255 10* _ 236 55 261 16 

L"ESTANY 10 10 209 209 650 650 244 244 94 94 

FONOLLOSA I CAMPS 16 143 133 237 195 20 
Fals 23 35 199 342 136 269 296 533 160 359 10 50 

CAÍA 20 20 336 336 238 238 480 480 296 296 64 64 

350 5457 5647 700Q 8136 1438 
Viladordis 3 353 34 5531 22 5569 45 7045 24 3160 4. 1442 

HARUANau 5 61 114 8 
St. Cscília 6 11 61 114 S 

MQIA 177 1368 1468 2240 2481 JV2 
Ferrerona 2 96 120 103 13 
Rodors 7 186 43 80 'l¿44 ' 100 ' 2460 74 2658 13 418 

flONISTROL DE CALDERS 11 11 225 225 279 279 627 627 454 454 «a 68 

HONISTROL D E HONTSERRAT 81 31 339 339 1341 13«1 157 157 

HURA 16 16 283 283 231 231 746 746 305 • 305 30 50 

NAVARCLES 12(4) 12 185 185 150 150 900 9CQ 557 557 98 98 
RAJADELL 11 147 112 143 157 93 

Honistrolét 3 48 36 58 105 .6 
Vallformosa 14 34 229 19 167 21 285 ••3 102 

RCCAFOiT 10 10 134 134 99 99 125 125 165 165 Í7 17 

SALLENT ICÉ 1265 682 1911 1693 2S5 
Cornet 13 142 97 100 69 14 
Serrahimá 3 43 31 3 
Serrasana 2 123 1407 822 61 2103 95 1861 2 284 

ST. FELIU SASERRA . 554 554 677 677 674 674 78 78 

ST, FRUITOS 12 130 214 504 357 76 
Olzinslles 3 21 50. 15 3 
St. Iscle 4 35 75 39 4 
ValltSaisMorts 6 25 64 374 40 451 5 88 

ST. JOAN DE VILATQRRADA 2 26 39 41 5 
Joncadella 6 33 57 a 
St. Hattl de Torroella 6 14 55 52 113 78 114 212 11 14 

57. MATEU OE BAGES 16 73 182 87 15 
Castelltallat 27 291 94 301 226 29 
Claret 45 

29 

Coaner 9 25 163 33 
Meiá i Saló 13 65 53 250 249 770 

33 

ST. SALVADOR DE GUARDIOLA 7 169 65 180 105 20 
SaleUes 16 25 87 152 107 287 4B 153 8 28 

ST. VICENC OE CASTELLET 7 94 50 11 
Vallhonaata 4 11 45 135 5? 107 6 17 

STA. M8 D'CLO 26 471 615 800 570 87 
Sola 14 2 
St. Feliu de Terrassola 19 102 7̂  107 10 
St. Joan d'Oló 12 57 144 117 834 165 1037 244 935 17 116 

S A M I P E D O F » lió 113 828 826 948 •,)<i8 1504 1504 1791 1791 377 -377 
SURIA 25 25 270 270 798 798 589 589 154 154 • 
TALAflANC* 15 15 191 191 230 230 346 346 167 167 33 33 
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(1) Inclou Argentóla. 
(2) Correspon a la Cororaina. 
(3) Inclou Valldeperes i Orriola. 
(4) Apareix junt a la Valldelshorts. 



AGUILAft ce eOIXADOftS 
Castellar 

260 
205 i65 

240 
279 519 

92 
92 639 

ARTES 1287 1287 1386 1386 1279 1279 1839 

AVlNYO 
St. Eugenia de Relat 
Horta 

643 
65 
77 805 

460 
85 
77 622 

574 
56 
194 824 1718 

BAtSAREN'» 769 769 979 979 1275 

CALDERS 
Viladecavails <lf. Caiders 

296 689 
230 919 

¿06 
156 562 1713(7) 

CALLUS £1 61 h\ 61 193 193 316 

CARDÔ W 
Veinat de Csrdons 

2962 
2962 

23t6 
2366 4660 

NAVAS (Castelladral) 
M U Í a l t 
St. Cugat del Racó 
Torroella 

412 

84 

423 
20 
34 

527 

321 
65 
38 
?6 520 1197 

CASTELLBELL I EL VILAR 121 121 122 122 493 493 1434 

CASTELLFCLLIT DEL BOIX 
Greualoaa 
Maians 

319 
102 
174 595 

319 
102 
49 470 

318 
62 

380 1003 

CASTELLGALI 581 581 648(5)648 549 549 1094 

CASTELLNOU DE BAGES 
Argentóla 

224 224 
20 244 

171 
171 348 

L'ESTANY 492 492 492 492 492 492 623 

FONCLl.QSA I CAUPS 
Fals 

53 
66 119 

B6 
74 116 1262 

GAZA 404 404 404 404 284 284 649 

MANRESA 
Viladordis 

12921 
56 12977 

160C0 
30 16030 

13339 
28 13367 15264 

HARGANELL 
Sta. Cecilia 

37 
37 

60 
10 70 

216 
• 216 330 

MOIA 
Ferrerons 
Rodera 

2620 
62 
63 2745 

1800 
62 
15 1877 

2649 
112 
101 2862 3147 

MONISTROL DE CALDERS 337 337 30 30 333 383 

MONISTROL DE MONTSERRAT 1023 1028 1000 ICOO 1299 1299 1583 

MURA 262 262 100 100 233 233 637 

NAVARCLES 481 431 1081 1081 614 614 1441 

RAJADELL 
Monistrolet 
Vallfcrmosa 

461 
66 
30 557 

400 
130 
55 535 

330 
47 
22 399 857 

ROCAFORT 175 175 286 286 162 182 862 

SALLENT 
Cornet 
Serrahima 
Serrasans 

1306 • 
144 

120 1470 

1906 
144 
15 
31 2096 

2564 

2564 4744 

ST. FELIU 5ASSEF.AA 360 380 1050 1050 388 , 388 932 

ST. FnUITQS 
0l2inelles 
St. Iscle 
Vslldelsnorts 

605 

92 

77 774 

605 
50 
92 
60 807 

615 
19 
40 
77 751 979 

ST. JOAN OZ VILATORRAOA 
Joncadella 

• St. Marti de Torroella 

233 
. 162 
74 474 

30 
74 
162 266 

71 
52 
112 241 454 

ST. MATEU DE BAGES 
• Castolltallat 

Claret 
Conaer 
Meia i Saló 

91 91 

.12 

96 
152 
(9) 
38 
103 389 1112 

ST. SALVADOR DE GUARDIOLA 
Salelles 

97 
59 156 

600 
150 750 

561 
42 603 730(8) 

ST. VICENC DE CASTELLET 
Vallhoneeta 

122 
106 228 

52 
106 158 

195 
100 295 527 

STA..MS D'OLO 
Sola 
St. Feliu Terrasssola 
St.- Joan d'Oló 

682 

A6 

. 127 855 

70 
10 
46 
127 253 

519 
13C) 
34 
65 631' 1320 

ÂNfPELMR 233 9 2 3J9 1460 1480 1957(*) 1957 1818 
SORIA 754 754 2l;ó 246 275 275 1401 

TALAH,V.CA 156 158 147 147 264 '264 533 . 

Fonts: 

1553: IGLESIES. Josap. El foca 
ge de 1553. Barcelona, 1979. 

1626: PLADEVALL, A., "Un ce.is 
• general de Catalunya fina 
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(1973), pp. 129-14V. 

1718 i 1737: VILAR, Fierre, 
Catalunya dins l'Espanya Mo
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1780: PLADEVALL, A.., "Un cens 
dennoqrafic i econbdiic del 
Bisbat de Vic cel 1760", Re-
vista Catalami de Geografía 
Any I, Vol. I, nS 4 (Oct-Oes 
1978), pp. 577-616. 

1819:FRIGOLA, Vicinte, Rela
ción de log DUialoa da que 
consta el Frincioaijo de Ca
taluña. Barcelona, 1324. 

1826-1825: HIÑA^iO, Sebastián, 
Diccionario cooqróf^eo-esta-
dístico de ísc^.a y i='ortu»":al 
Madrid, 1826-1.S29. 

1830: IGLESIES, J., InGftragjio.-
rcs sobre la iih\ación dt-Ty 
taluña en la primer? ni.-iti) 
ORl 3. XIX.-Maerraa" de .fí 
RACA, Vol. XXXVII n9 14, Pir 
celona, 1967, pp. 385-4t'l. " 

1842: .MACCZ, Pascual, Diccjc-
nario qfoqráfi93-e3todífl~rh 
de Eapa.'ia y sus poi:csióryr 
de ultramar. íHadria, 1845-

laTo: 
1857: Csn9g_dfJ>^blación da tt. 
paña según el ffjuento v»ri~" 
ficado ei 21-V-̂ a57. Medrid, 
1858: 

(5) 48 habitants corresponen a la Quadra Font deis Cirarsnchs. 
(5) Els totals deis pables amb asterisc son extrets del Resum del partit Judicial. 
(7) Inclou Monistrol de Calders. 
(8) No hi ha dades de 1857 i 1860. Utilitzein la de 1877. 
(9) Anb St. Mateu. 
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2. SISTEMA DE CONREUS I TÉCNICA AGRÍCOLA 

En aquest capítol pretenem estudiar fonamentalment el sistema de con

reus que durant els segles XVIII i XIX es va desenvolupar al Bages, el 

seu equilibri intern i les seves contradiccions. Podem avangar dos trets 

rellevants: per una banda, la tendencia al monocultiu vitícola (1) amb el 

conseqüent déficit de cereals i la utilització de l'adob vegetal en lloc 

de 1'animal i , per altra banda, un sistema que demanara la inversió de mol

ta ma d'obra per maximitzar la prodúcelo. La técnica agrícola practicament 

no es va desenvolupar en el vinyar davant la preferencia a utilitzar mas-

sivament la ma d'obra. 

Delimitar la lógica interna del sistema de conreus i el seu equilibri 

és l'objectiu d'aquest apartat, pero sovint toparem amb les relaciona 

d'explotado que estableixen els diversos grups socials entre sí i que mo

delen i adapten el sistema segons els seus interéseos. El sistema de con

reus gue es descriu encaixara perfectament en una estructura agraria de 

classes polaritzada a l'entorn deis propietaris. de masos i els petits pa

gesos. Aquests realitzaran la inversió de ma d'obra en petites explota-

cíons propietat deis masos. A mes treball, mes excedent extret pels grups 

dominants. La interrelació entre sistema de conreus i relaciona de explo

tado és obvia. L'estudi aillat d'aquell respon únicament a una necessi

tat metodológica de l'exposició. 



2.1. LA DISTRIBUCIÓ DELS CONREUS: EL MONOCULTIU VITÍCOLA 

Si algunes etimologies fan derivar el nom de Bages de Bacus, déu grec 

del vi, altres autors assenyalen la importancia de la vinya ja en época 

romana en aquesta zona (2) i sobretot en época medieval. Benet assenyala 

que el Monestir de St. Benet en la seva consagrado va rebre dotze muja-

des de vinya, quatre vegades mes que de cereal; 1'expansió d'aquest con

reu seria ascendent en les tres darreres decades del s. X i una gran ex

pansió a la primera meitat del s.XI (3). Vila Valenti insisteix també en 

aquest aspeóte. Creu que a la franja oriental del Pía de Bages es va for

mar un vinyar important que en part queia sota el domini de St. Benet, el 

qual cuidava de la seva reorganització i expansió(4). 

Calen perb molts estudis per iligar aquesta pretesa especialització vi

tícola i el que succeira realment en el s. XVIII. Podem assentar la se

güent hipótesi: durant el s. XVIII el Bages va assistir a una extensió 

progressiva del conreu de la vinya, mes en el Pía que en els altiplans, 

que arribara fins a fináis del segle XIX, i es va convertir gairebé en 

monocultiu. Ara bé, la vinya era ja molt important, com a mínim a princi

pís del s. XVIII i sobretot en el Pía. 

Noticies aillades confirmen aquesta importancia: 

a/ L'ínventari del Mas Vilarasau de Sta. Maria d'Oló, de l'any 1631 mos

tra perfectament la consolidació del celler amb una tina ds pedra, una 

tina de fusta, cinc botes grosses (per desgracia no especifica la cabuda), 

3 botes de 2,5 cargues, 1 bota de 1 carga, l.bóta de 1/2 carga, 4 portado

res, 2 barráis i 2 cercols de botes grosses (5). 

b/ L'Enquesta contestada peí rector de Ñavarcles el 1716 (6) dona la se

güent distribució de conreus: 

QUARTERES ?¿ TERRA % TERRA 
CONREADA ENCADASTRADA 

Sembradura 152Q 6q 50, ,1% 21. 2?á 
Vinya 141Q llq 46, ,6?ó 19. TA 
Oliveres 30 4q 1, , 1/0 0, 5% 
Horta 6Q Bq 1. 0, 9% 
Bosc 234Q 4q 32, 6% 
Roques 179Q lOq 25 % 

Malgrat que el total de terres no coincideíxí amb el total que tenia 

realment el municipi, les xifres mostren la tendencia que s'esperavá: la 

vinya ocupa el 46,6?á de les terres conreados, lleugerament per dessota de 

la sembradura. Era, per tant, ja important a «comengaments. ds segle i , pre-

vísiblement abans (7). 



c/ Els inventaris d'alguns ciutadans honrats i doctors en medicina mostren 

una important capacitat d'emmagatzemar vi, a partir de les botes que teñen 

en els seus cellers. I aquesta capacitat sois s'explica si el vi era im

portant. 

d/ Les dades sobre Manresa son també clarifica-dores: el 1737, el 56,7?á 

de la térra conreada es dedicava a la vinya i el 43?á de la térra total 

del terme. El següent conreu era el regadiu de la sequía que suposava el 

25,4?í i el 19,3% del total (v, quadre 2.18). Pero la documentació sobre el 

cadastre permet afirmar, malgrat que en xifres menys exactos, que aqüestes 

proporcions es donaven ja en la segona decada del s. XVIII (9). 

L'exemple de Sta. M3 d'Oló, allunyat del Pía i els exemples de Manresa 

i Navarcles, a manca de mes recerca en profunditat, permeten afirmar que, 

almenys en alguns indrets, l'extensió del conreu de la vinya era ja nota

ble a principis del s. XVIII. Mes endavant, quan estudiarem l'estructura 

de 1'explotado de la térra comprovarem que l'establiment a rabassa, base 

de l'expansió vitícola tenia un cert desenvolupament ja en la segona mei

tat del segle XUII (10). 

No podem oblidar que el Bages es troba a l'interíor de Catalunya 

i fins a l'actualitat s'ha interpretat l'expansió vitícola cora un fenomen 

de la costa catalana i no pas de l'interíor. 3. Cardó, en el seu estudi 

sobre el Camp de Tarragona deixa ciar que les comarques de la costa esta

ven mes conreades de vinya que les de l'interíor a comengaments de segle 

XVIII (11). Navarro Miralles afirma que el 60% de les vinyes del Camp es-

tan al llarg d'una franja litoral de lüKm. (12). Barbaza en el seu estudi 

sobre la Costa Brava afirma també que l'especialitzáció vitícola s'ha 

produit en els pobles deis litorals (13). Les dades que aporta £. Giralt 

per l'any 1717 pels partits judicials de Vilafranca, Vilanova i el Ven-

drell, així com el detall per pobles, es copsa perfectament com la comarca 

de Vilanova, que toca a la costa predomina molt mes la vinya que a les co

marques del Penedes (14). El Maresme es mostra també especialitzat en vinya 

segons els treballs de Llobet i Vinyals (15). Sitges segueix la mateixa 

tónica, el 1716 el 74,86?á deis conreus son vinya (16). 

En contrsst amb aqüestes dades de la costa, els pobles de comarques de 

l'interíor • eren absents de vinya: Castelló de Farfanya a La Noguera el 

1734, el 5,8% de la térra conreada (17), a la Segarra, el 3,4?ó d 1716 (18), 

Tomas Mollet, doctor en medicina el 1719-

Manel Calcina, ciutada honrat el 1713 

277 cargues 

179 cargues (8) 



a Berga era inexistent (19), a Lleida, el 3,2?ó (20) i a Vic, a comenga-

ments del segle XVIII els ceps ocupaven 6Q sobre les quasi cinc mil del 

terme (21). 

Els treballs fins aquí esmentats confirmarien la hipótesi d'una espe-

cialització vitícola costera a comengaments del XVIII, pero caldria in

troduir el Pía de Bages entre les zones vitícoles amb una funció molt es

tricta en la prodúcelo de vins:subministrar a partir d'una sítuació pri

vilegiada vi a la Catalunya pirinenca, pre-pirinenca i a les terres de la 

Depressió de l'Ebre (la Segarra i terres de Lleida). Mes enlla del Bages 

el* conreu de|La vinya es feia molt difícil. 

Diversos contemporanis fan al.lusió a aquest paper. En el viatge que 

Zamora realitza peí Bages ho especifica clarament: "'..Algunos pueblos de 

este territorio se hallan en el Pía de Bages muy conocido en los Pirineos 

porqué se surten de él de mucho del vino que necesitan" (22). Roig i Ar-

mengol diu: "lo notable del cultiu de la vinya de dit Pía s'ha fet ex-

tensiu a tot lo Partit constituint aquest en con.lunt lo celler oue pro-

veheix a l'Alta Muntanya de la Provincia y fins una no escassa part de las 

de Lleyda y Gerona, essent coneguts aquestos vins ab lo nom generich de 

Pía de Bages" (23). Vila Valentí creu també :en aquesta funció: " Bages es 

el país del vino frente a todo este arco de países septentrionales y orien

tales en los que la viña nunca tuvo importancia" (24). El límit del Bergue

da es fixat peí propi Zamora en els seus viatges: mes avall de Casserres 

troba els primers ceps "por ser el terreno más templado" i quan puja cap 

a Berga després de Castelladral reconeix "se acaban aquí las viñas y oli

vas" (25). 

Curiosament Pere Gil describía una sítuació semblant a la que estem 

apuntant: "Vi se culi en tota Cataluña tant en la part marítima'com medi

terránea; excepto Vic ab lo Pía d'Ossona, lo Pla de Serdaña, y casi tots 

los monts pyrineos ab ses faldes. Perqué en díts llocs per raho de las 

neus, y grans frets y gelades, no poden los rahims madurar perfectament". 

A la resta, pero, se'n feia en abundancia i Catalunya mal tenia necessi

tat de vi (26). La descripció data de 1602 i el1920, després de la 

fil.loxera un informe sobre la rabassa determinava una gradació dels: 

partits judicials segons la importancia de la vinya: 

a/ Conreu de la vinya predominant: Arenys de Mar, Manresa, Sabadell, Te

rrassa, Vilafranca del Penedes, Valls, Vendrell i Falset. 

b/ Conreu de la vinya igual a altres conreus: Igualada, Matar.ó, Vilanovs 
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i la Geltrú, Reus i Tarragona, 

c/ Importancia molt petita de la vinya: Barcelona, Granollers, St. Feliu 

de Llobregat, Gandesa, Tortosa, Lleida, Balaguer, Les Borges, Cervera, 

Solsona, Tremp, Figueres, La Bisbal i Sta, Coloma de Farners. 

d/ La vinya inexistent: Berga, Vic, Seu d'Urgell, Sort, Viella, Girona, 

Olot i Puigcerda (27). 

Tant en un segle com en un altre el Bages podia jugar el paper de 

punta de llanga i la seva especialització vitícola vindria condicionada 

per la seva situació geográfica: la zona mes a 1'interior de Catalunya 

on encara era possible fer vi i un amplí mercat al seu voltant. 

Perb, bbvíament hi ha un altre aspscte que expressament hem deixat 

de mencionar: la fabricació d'aíguardent. Les respostes de Manresa al 

qüestionarí de Zamora sobre el comer? diuen: "No es de menor considera

ción el comercio de vinos y aguardientes guando es abundante la cosecha, 

pues los vinos los llevan a la montaña y en retorno traben a esta Ciu

dad las legumbres que aquella produce. Loa aguardientes mucha parte se 

llevan por mar a Inglaterra, Holanda e Indias" (28). Mas i Casas a 

mitjans segle XIX plantejava la mateixa dualitat "del cual (el vi) se 

hacen expediciones a la montana y convertido en aguardiente para el 

extrangero" (29). 

Alguns autors han afirmat que el vi bagenc es destinava sobretot a 

aíguardent a conseqüencia d'una visió histbrica basada en l'organització 

de la producció des de la perspectiva del comerg maritim. 

Aixi Vilar "la conca de Manresa consagradla destil.lacló la major part 

de la seva collita, aixb l i permet exportar 6000 cargues d'aiguardent 

l'any" (30). Giralt ha assenyalat els avantatges de la fabricació d'aí

guardent: abaratiment de costos de transport i disminució del riso de 

malmetre's en llarg viatge. 

Aixb explicaría que els vins de 1'Alt Penedes, Muntanyes de Prades, Pía 

de Bages i altres Indrets de l'interior col.loquessin els seus vins en 

aíguardent mentre que les comarques de la costa (Tarragona, Vilanova, Sit-

ges, Mataré etc.) exportessin els seus"caldo3" (31). 

Per nosaltres en canvi, el Bages,el vi es destinava al consum local i 

a 1'exportado cap a l'interior de Catalunya i sois en els anys que en so-

brava o quan el vi corría el riso de malmetre's, eren transfórmate en aí

guardent que s'exportava cap a la costa. Dos fets poden confirmar aquesta 

hipótesi: 



a/ Les dades de producció de vi de 1780 que posseim, malgrat problemes de 

fiabilitat que analitzarem quan estudiem la producció vitícola, dona per 

42 parrbquies conegudes - d'un total de 68- 54.966 cargues de vi de pro

dúcelo (32). Si supcsem que per obtenir una carga d'aiguardent se'n neces-

sitaven de 3,75 a 5 de vi, segons el tipus (33), les 6000 cargues que s'ex-

portaven suposarien de 22.500 a 30.000 cargues de v i , del 40,9^ al 54,6?í 

de la collita, sense oblidar pero que no estem treballant arob tots els po

bles del Bages. 

b/ La feble i escassa infraestructura aiguardentera de la comarca. Aquest 

carácter de complementarietat ja es desprenia del nostre article sobre 

l'aiguardent a Manresa a mitJan segle XVIII i no sembla pas haver 

canviat al llarg del segle.El 1780 i segons A. Pladevall, trobem les se

güents oficines d'aiguardent (34): 

MURA 2 fabriques d'aiguardent 
SALLENT 5 fabriques d'aiguardent 
SANTPEDOR 7 fabriques " 
NAVARCLES 1 " 
CASTELLBELL 3 
MANRESA 14 " " 

32 fabriques d'aiguardent 

Mes endavant, estudiarem amb mes detall aquesta industria i precisarem 

mes les afirmacions fetes aquí. 

Així dones, es pot afirmar que 1. 'especialització vitícola bagenca havia 

comengat ja a inicis-del.segle XVIII amb una funció propia i independent 

deis pobles costaners que s'especialitzaren en 1'exportado: es tractava 

del subministx̂ e de vi a aquellas comarques del Nord i Oest de Catalunya 

que no en produlen i el vi sobrant o de poca qualitat era coñvertit en ai-

guardent i exportat a la costa per embarcar-lo cap a d'altres paisos. 

Pero si l'especialitzáció vitícola en slguns indrets data ja de comen-

gaments del s, XVIII, cal afirmar que durant tot el s. XVIII i el XIX 

no es va produir altra cosa que l'extensió d'aquesta especialització. £s 

molt difícil datar aquesta expansió perqué les nostres fonts estadístiques 

del s. XVIII no son bones tal com vsurem en el capítol següent. Les proves 

de l'expansió vitícola son les següents: 

a/ Alguns cadastres fiables. Hem vist Navarcles el 1716, tenim dades també 

del cadastre de 1747 (Quadre 2.24)-molt poc fiable, pero que recull la 

tendencia - i després dades de 1816: la vinya ocupa el 57?á de les terres 

conreades i el 47,9?á de les terres encadastrades, sense oblidar que el 

vinyar de Navarcles era fora el terme municipal que era molt petit (35). 
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En el cadastre d'Artes de 1774, realitzat amb recanació, la vinya ocu-

pava el 57,2?í de les terres conreades i el 1)2,1% de les terres encadas-

trades (Quadre 2.4.). 

A Manresa, la vinya continuava suposant el 5G,1% de les terres con

reades i el 43,3?á de les encadastrades el 1709 i el 1803 els percentatges 

s'havien elevat lleugerament(Quadre 2.18). 

Els cadastres que es guarden a l'Arxiu de la Ciutat de Manresa sobre 

les parrbquies de la comarca son totalment infiables per 1'analisi deis 

conreus. 

b/ L'extensió del contráete de rabassa morta. .Les referencies en els pro

tocols notaríais a contractes de rabassa que fan al.lusió a plantado de 

noves vinyes son infinites i molt difícils de sistematitzar. En 1'analisi 

de 1'estructura de 1'explotado que farem en el capítol següent, esbri-

narem mes a fons aquest problema. Citem aquí algún cas de masos que han 

establert vinyes a rabassa: 

-el Mas Llucia de Sallent el 1747 té almenys 19 parcers deis quals 

tots menys un teñen vinya (36). 

-el Mas Bosch de Monistrol de Calders era repartit entre 29 par

cers deis quals 20 teñen bose i roques, 7 cereal de seca i 2 hort. No 

tenim mes informació,perb no ens estranyaria que fossin establiments re

cents de bese per plantar vinya (37). 

-el Mas Pahissa de Monistrol de Calders el 1741, tenía 11 parcers, 

tots amb vinya (38). 

-el Mas Monrds de Calders el 1741 tenia 12 parcers, tots amb vinya 

i a dalt índicava "viñas nuevamente hechas" (39). 

- i l'amo del Mas Posa d'Avinyó, estableix el 1770 a 18 parcers per

qué plantin vinya (40). 

c/ Els observadors de 1'época mostren aquesta abundancia de vinya a fináis 

del s. XVIII.Zamora en el seu viatge travessa la comarca seguint l'eix 

del LLobregat i d'una punta a l'altra descobreíx vinyes (41). Caresmar en 

el seu Discurso descrío la situació de Manresa i comarca: "La causa de la 

destrucción lastimosa de los Montes que se experimenta en este corregi

miento, se atribuye al exceso de plantación de viñas, asegurándose que el 

término de su capital apenas ay un palmo de tierra que no esté cultivado 

y ocupado con viñas, de modo que se cogen anualmente en su territorio de 

lengua y medía de extensión más de 5.000 cargas de vino". Mes endavant 
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continua: "Desde Calders a Calaf y desde Monistrol de Montserrat hasta 

Balsareny que hai seis lenguas de distancia, son todas montañas cultiva

das de viñas" (42). La Resposta al qüestionarí de Zamora també ho confir

ma (43). 

Aquests mateixos obsevadors que constaten l'extensió de la vinya, cons

taten també la manca de grans. 

-" La cosecha de trigo es escasa, aunque este es bueno (...) de

pendiendo la abundancia del que viene de la Segarra y Urgel" (44). 

- Sobre Cardona:" Su territorio que llaman de gradería o Fexas 

está plantado de viñas, olivos y frutales; pero es escaso en granos(...) 

Para los nueve meses que le faltan granos, se surten de los que conducen 

del Urgel y de Cerdaña" (45). 

-" El pan por lo regular se hace de trigo que viene de Urgel, Se

garra y Montaña, por no cogerse en esta ciudad y su partido para mante

ner aun la mitad del año" (46). 

Les peques estadistiques i 1'observado indirecta permeten confirmar 

amplament l'aveng de la vinya el s. XVIII, fins al grau d'arribar gai

rebé alfflonocultiu vitícola en alguns indrets i provocar, per tant, la 

manca de grans que calla importar d'altres comarques veines. Sense aques

ta especialització comarcal excel.lentment descrita per Vilar (47) l'evo

lució de l'estructura agraria i les relacions d'explotació que en el seu 

si és donen, hagués estat probablement molt diferent. 

Durant el s. XIX aquesta tendencia continua i la vinya s'estengué 

amb els mateixos mecanismes que ho va fer en el s. XVIII: el contráete 

de rabassa morta, fins al punt que el 1890 era la comarca que mes Hl. 

de vi produia. Per partits judicials aqüestes eren les Hectarees i Hl. 

produits é 1890 (48). 

PARTIT HECTOLITRES HECTAREES 
MANRESA 462400,- 27714,-
VILAFRANCA 375150,- 19704,-
IGUALADA 309900,- 11981,-
TERRASSA 230900,- 11981,-
ST. FELIU DE LLOB. 197550,- 14306,-
SABADELL 164500,- 8277,-
VILANOVA 114800,- 5770,-
MATARO 104295,- 7319,-
GRANOLLERS 85444,- 7406,-
ARENYS 44025,7 4183,-
BARCELONA 41995,- 2928,-
BERGA 18700,- 1252,-
VIC 4325.- 329,-
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Tant I'extensió de vinya com la prodúcelo de vi seria el maxim a que 

hauria arribat el conrau de la vinya (49). Després de la fil.loxera Tarea 

vitícola es reduí notbriament. A 1943-48, I'extensió de la vinya a la co

marca de Bages -que no coincideix exactament amb el partit judicial- s'ha

via redult a 4927 Ha. (50). La xifra és allunyada i probablement incidis-

sin altres factors, a mes de la fil.loxera. 

Pero el nostre treball acaba a mítjans de segle X'IX i per la década 1850-

1860 tots els pobles varen fer el seu amillarament' i podem estudiar la dis

tribució deis conreus per pobles. 

A partir d'aquests que es guarden a la Corona d'Aragó i de les dades deis 

seus resums hem elaborat els quadres 2.1 al 2.37, on consten I'ex

tensió de cada conreu i el percentatge sobre térra conreada i sobre térra 

amulatada. De tots els pobles consten dades de dos o mes ¿«míllaraments 

propers, així com dades de cadastres del S.XVIII quan son fiables amb la 

intenció d'establir comparacions sobre l'evolució deis conreus. Molt aviat 

varem adonar-nos que relacionant I'extensió total amb I'extensió .actual 

del municipi les diferencies eren molt notables i mes encara, en conparar 

extensions tetáis de diferents amillaraments del mateix municipi, 

Agafem, per exemple, el cas de Balsareny (quadre 2.6).El 1851, ei rssum 

de 1'amillarament dona una extensió total de 5088,2 Quarteres;el 1861, l'ex 

tensió era de 8118,9 Q. i I'extensió real del municipi era 12369,7 Q. La 

superficie amillarada el 1851 era el 40,9 % de la real i la de 1862., 65 , 6 % 

Es podien establir comparacions entre anys propers amb aqüestes diferencies 

Hem preferit no fer-ho, pero sí que s'han elaborat els quadres 2.1 i 2.2 a 

partir deis resums deis amillaraments mes propers a 1860. En el quadre 2.2, 

a costat del nom del municipi s'hi troba l'any de 1'amillarament utilitzat. 

Excepte Castedlgalí que és de 1853 i no se'n conserva cap de posterior, el 

mes proper a 1860 és el de Mola de 1859 i per damunt d'aquesta data, els 

mes allunyats son els de Cardona i Súria de 1865. Podem afirmar que les 

dades que exposarem foren elaborades entre 1859 i 1865. 

Malgrat que la fiabilitat no ve sois determinada per la relació extensió 

total de 1 "amillarament/ extensió real del municipi, si que pot ajudar-nos 

a determinar-la. La darrera columna del quadre 2.2 estableix aquesta rela

ció en forma de percentatge. En conjunt, el 65,5 ?í del Bages estava'amilla-

-rat", 20 pobles sobrepassaven aquesta mitjana i 14 estaven per dessota. Ra

jadell era el que tenía la relació mes alta (92,4 %) i Mura, la mes baixa 

(48,8 % ) . Així dones, a nivell d'extensió total, els amillaraments del Ba-
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ges disten molt de reflectir el total del municipi, pero poden reflectir 

a nivedi de tendencia l'extensió de cada conreu i , sens dubte, amb mes 

certesa que els cadastres. 

Tant el quadre 2.1 com el 2.2 recullen l'extensió de cada conreu en quar-

teres (51), el percentatge sobre la térra "amirallada" o total i el ,percen

tatge sobre la térra conreada, és a dir, excloent les terres bosquines, 

ermes i rooals (52). 

El quadre 2.1 recull la distribució deis conreus al Bages cap el 1860. 

Malgrat que sois consti el 65,5 ?ó de la térra, es copsa clarament que tant 

el bosc com l'erm son els que .ocupen más extensió ( el 28,7 % i el 33,3 Jó), 

deis conreuS; la vinya era el que ocupava mes terreny , el 22,1 ?¿ i forga 

endarrera el cereal de seca (10,2 %). Realment insignificants sobre el to

tal eren l'olivera 1,3 %, el regadiu, 0,9 % i l'hort 0,2 %. L'area conrea

da equivalía al 34,8 % de la superficie "amiralladal' El bosc i l'erm eren 

les terres que retrocedien davant 1'avene de la vinya, al mateix temps que 

eren necessaris per 1'alimentado del bestiar, llenya i brossa per fcrmi-

guers. Un excessiu retrocés podía posar en perill el propi sistema. 

És en els percentatges sobre la superficie conreada on es veu clarament 

el monocultiu vitícola: el 63,5 ?ó de l'area conreada era plantada de vinya, 

el 29,4 % ho era de cereal. Molt enrera trobem l'olivera, 3,3 %, el regadiu 

2,5 % i l'hort 0,7 %, Pero, aquest monocultiu vitícola es copsa encara más 

en el quadre 2.2 on els percentatges apareixen detallats per pobles i so

bretot áls mapes on hem pintat per municipis l'extensió de 'cada conreu. 

Els matisos locáis son realment interessants. • 

El mapa 2.1 té en compte la térra conreada de cada municipi. La zona mes 

conreada i , per tant, amb menys extensió de bosc i erm correspon -al Pla de 

Bages en sentit mes estríete (Manresa, Navarcles i Santpedor superen el 

80 % i per damunt del 50 % St. Fruitós, Castellgalí, St. Salvador de Guar

diola, Artes i Sallent). El Pla per un cantó, pero per l'altre les valls 

del riu Llobregat i Cardener, així com d'algunes rieres que s'endinsen trans-

versalment ais dos rius (la Gavarresa, a Artes i Avinyó i la riera de Fc-

nollosa, per Fonollcsa). Es curiósccm tots els municipis, a part deis es

mentats que hi toquen els rius, l'area conreada esta almenys entre 25 i 

50%. Els altiplans, en canvi, son els menys conreats i coincideixen preci

sament amb la periferia de la comarca: altipla del Moianés (Moia, l'Estany, 

Sta. MS d'Oló), el Lluganes (St. Feliu Sasserra), els altiplans entre rius 

(Castellnou i Castelladral a l'enforcadura deis dos rius principáis), St. 



QUADRE 2.1 

Distribució de conreus en l a COMARCA DEL BAGES.1860. 

CONREUS EXTENSIO Q. EXtENSIO Ha. % (1) % (2) 

CEREAL SECA 25326,8 8680,7 29,4 10,2 

VINYA 63234,9 18732,3 63,5 22,1 

REGADIU 2516,3 745,4 2,5 0.9 

ERH 95278,3 28202,4 33,3 

OLIVERA 3807,B 1127,1 3,3 1,3 

HORT 688,9 203,9 0,7 0,2 

BOSC 82122,7 24308,3 28,7 

ROQUES 9425,6 279C,- . . . 3,3 

TOTALS 286453,3 84790,1 34,8 100,-

BAG E S . E x t e n s i ó actual:1295 K n V 4 3 7 5 6 5 , ó Q. 

(1) % sobre s u p e r f i c i e conreada 

(2) 5» sobre s u p e r f i c i e encadastrada 

Mateu de Bages entre el Cardener i el cami natural a la Segarra i Casteil

follit del Boix i Rajadell entre aquell i el cami natural a Igualada. Mu

ra, o el punt de contacte amb la Serralada Prelitoral peí Montcau i St. Llo-

reng de Munt. 

Es podría dir, dones, que les arees mes conreades es corresponen amb el 

Pía de Bages i , en grau menor perb també Ímportants, les valls deis dos 

rius fluvials mes Ímportants i algunes rieres transversals que son al ma-. 

teix temps vies de comunicació. Les menys conreades coincideixen amb els 
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Distribució de conreus per municipis al Bagss, el 1860. 
Percentatge sobre térra encadastrada. 
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Distribució de conreus per municipis al Bages, el 1860. 
Percentatge sobre térra conreada. 
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MAPA 2.1 

Terra conreada al Bages, el 1860 
per municipis. 



Mapa 2.3 

Extensió que ocupa la vinya al 
Bages, el 1860, per municipis. 

Extensió que ocupa 1'olivera al 
Bages, el 1860, per municipis. 

1 No n'hi consta . 

O a 5 % 

E ü 5 < 1 0 % 

10 a 1 5 % 
% sobre térra conreada 
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Mapa 2.5 

Extensió que ocupen l'horta i el regadiu 
al Bages, el 1660, per municipis. 

?á sobre terres conreadas 

ÍB4 



altiplans,que voltegen el pla»tallats per aqüestes vies de comunicació. 

Té la seva importancia assenyalarla posició central del Pla (i de Manresa) 

vers els altiplans que anomenem Alt Bages, 

El mapa 2.2 analitza el pes deis cereals en les arees conreades de cada 

municipi. Cal fer notar que per captar mes matisos els grups represéntate 

son inferiors ais del mapa 2.1. Podem fer les següents consideracions; 

a/ En els termes municipals en que el cereal de seca esta damunt del 45 % 

coincideixen tots els termes que teñen poTia ataa conreada., (v. mapa 2,1), 

excepte Aguilar de Segarra, Pero, mentre Moia i l'Estany de 1'altipla Moia

nés, el cereal de seca ocupa el 96 % i el 100 % de Tarea conreada -que 

posa en evidencia l'absencia de vinya i el predomini del cereal-, ais al

tres no supera el 60 ?ó, excepte St, Mateu de Bages (62,1 %), la qual cosa 

insinúa que, malgrat ésser un conreu important, sovint n'apareix un altre 

-la vinya- que el complementa. Aguilar de Segarra es presenta com una área 

conreada important, pero precisament per encarar-se a una comarca veina 

cerealícola, el cereal de seca ocupa una extensió notable. 

b/ Aquesta correlació que hem establert suara (área conreada petita, pre

domini deis cereals) es continua amb el grup de 30 a 45 % de cereal de se

ca. Castelladral, Sta. M3 d'Oló, Castellnou, Castellfollit ho confirmerv' 

Pero, trobem tres excepcions: Navarcles, Santpedor i Fonollosa. En els dos 

primers, l'extensió de cereal pd:ésser deguda a que el vinyar d'ambdós po

bles estigui^més aviat^a les rodalies i es desUnin mes terres immediates 

al poblé a cereal (ambdós entren en el grup molt justos 33,3 % i 50,4 %) i 

Fonollosa, tal vegada per influencia de la Segarra sobretot a la seva part 

occidental. 

c/ Ens queda Mura i Rajadell que contradiu la correlació: poca ,aroa con

reada, poca extensió de cereals. S'explica. . perqué els habitants deis 

pobles del Pla (Navarcles i Manresa sobretot) exploten , les vinyes amb 

mes abundancia que el cereal que conreessin els amos de les cases de pages 

d'aquests termes (53). 

d/ A mes área conreada, menys extensió de cereal, podríem deduir de la 

resta de municipis. Les baixes xifres de Manresa, el 9 ?ó s'han de compen

sar amb el regadiu on, sobretot, es conreava cereal. 

De 1'observado d'aquest quadre es pot concloure que on mes gran era 

l'area conreada, menys ocupava percentualemnt el cereal de seca, la qual 

cosa permetria suggerir que l'extensió de Tarea conreada, mantenía cons-

tant el cereal, i augmentava la vinya que feia perdre pes al cereal de se-
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ca. Aquesta afirmació es podria basar en que sobre les terres amirallades 

sois en tres pobles superava el 20 ?á el cereal de seca; que després peses 

mes o menys depenia en definitiva de I'extensió mes o menys notable de la 

vinya. 

El mapa 2.3 dibuixa el pes de la vinya dins de l'area conreada de cada 

municipi. De nou els grups son diferents. Es copsa el següent: 

a/ Que la vinya suposi menys del 50 % sois afecta a sis municipis, els 

quals coincideixen amb els aitiplans mes periférics. A Mola i l'Estany és 

inexistent, mentre que en els altres volta el AO ?i (Gala, 48 %; St. Feliu, 

38,9 ?ó; St. Mateu, 33,1 % i Aguilar, 41,9 ?ó). Árees de transido a altres 

zones i l'expansió vitícola, tal com s'ha fet al Pía, ha arribat molt mes 

tard i fins i tot, potser sigui obra del s.XIX. 

b/ Els altres pobles amb menys área conreada engruixeixen el grup en qué 

la vinya ocupa del 50 al 65 ?ó, Sta. M§ d'Oló, Castelladral, Castellnou, 

Castellfollit del Boix. De nou dues excepcions, Rajadell sota la influen

cia,quant a conreu de vinya,de Manresa i Mura (54). 

En aquest grup apareixen també Navarcles, Santpedor i Manresa que ja des* 

tacaven en el cereal -a Manresa calía afegir-li el regadiu- i que ara es 

repeteix en la vinya. No és que el seu vinyar no siguí important, sino que 

és en els pobles de les rodalies on teñen les vinyes. 

Cal també destacar com Súria i Cardona, la part mes occidental de la co

marca, perden en part el tren i el pes de la vinya no és tan important com 

a altres zones. 

c/ El vinyar per excel.léñela es troba decantat a la part oriental ds la 

comarca, a la valí del Llobregat i comengaments del Cardener, amb estriba-

cíons cap a la riera de Rajadell, riu Calders i riera Gavarresa. En aques

ta área perfectament dibuíxada al mapa, les. vinyes suposen mes dsl 65 % 

de l'area conreada. 

d/ Pot establir-se també una relació entre alts percentatges de vinya 

sobre l'area conreada i alts percentatges sobre térra "amiraliada*'i vicever-

sa. Es a dir, que en els llocs on la vinya ocupava alts percentatges, en 

el paisatgeserablava molt mes extensa perqué el bosc i l'erm sobretot,havien 

reculat. En canvi, on els percentatges eren menors, les terres no conrea

des eren mes extenses i semblava que hi havia menys presencia de vinya. On 

l'area conreada era mes extensa ho era també la vinya. 

El mapa 2.4 dibuixa el pes de l'olivera a cada municipi dins de l'area 

conreada. Moiá i l'Estany segueixen la seva tónica diferent dins de la comar-
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ca posant de relleu els trets diferenciáis del Moianes: en aquest cas no 

en consta. Tampoc en consta a Balsareny i Monistrol de Montserrat. Predo

minen els pobles en que l'olivera no arriba al 5 % de l'area conreada i al

guns del Pia es troben en el grup superior (Castellbell, Manresa, Rocafort, 

Santpedor i Artes). Súria i sobretot Cardona, mostrarien també interés per 

aquest conreu. Eliiconreu de l'olivera era marginal pero, no deixa de cri

dar l'atenció la seva aparició en petites quantitats en gairebé tots els 

municipis: complement necessari del mas bagenc i en algunes ocasions de 

les vinyes deis rabassaires. 

El mapa 2.5 analitza el pes de l'horta i el regadiu acumulats. De rega

diu, entes com a parcel.les de sembradura regades i no petites parcel.les 

destinades a la producció de verdures peí consum familiar que caracterit-

za l'horta, al Bages sois se'n troba a Manresa (el 24,2 ?ó de l'area conrea

da, a Cardona, el 7,2 %, a St. Fruitós, que aprofitava la cnateixa seqijia 

de Manresa, 1,1 % i Sallent el 0,6 %. A la resta de pobles trobem horkes. 
Com s'observa en el mapa, son els pobles de la banda oriental els que 

posseeixen algunes quarteres d'hort, Normalment estaven situats a la vora 

d'alguna riera. Els mes notables eren Súria, a la vora del Cardener, Artes, 

a la vora de la Gavarresa, Navarcles, a tocar el Calders i Castellgalí i 

Monistrol a la vora del Llobregat. 

Els pcbles de 1'altipla nord-occidental sembla que no utilitzaren nquss-

ta forma d'explotar la térra. Tal vegada no en la forma d'hortes de rega

diu reunides a la vora del riu perqué, com veurem mes endavant, en aquests 

pobles els contfáctes contemplen la possibilitat de reduir a hort una peti

ta porció de la vinya establerta. Es tracta d'horts de seca que no es recu

llen tan bé ais amirallaments. 

Al llargd'aqüestes planes hem volgut mostrar sobretot la tendencia al 

monocultiu vitícola en la comarca de Bages .ais., s. XVIII i XIX. Expansió 

vitícola que probablement té els seus orígens abans d'aqüestes centúries 

i que es basa en 1'exportado del vi cap a comarques no productores de Ca

talunya i ccmplementant aixb, la fabricado d'aiguardent per exportar cap 

a Ajnérica o d'altres indrets. L'area vitícola va créixer contínuament fins 

a fináis del segle XIX, si bé a nivell comarcal tenia una presencia desi

gual. Al Pla de Bages i a la valí del Llobregat, Calders i Gavarresa supe-

rava el 65 % de l'area conreada, mentre que en els altiplans que rodéjaven 

les valls, sobretot els occidentals la penetrado fou molt mes lenta. Aques-
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ta expansió havia anat en detriment del bosc i l'erm. En els aitiplans, 

en canvi, les terres boscanes i l'erm eren molt mes abundants. 

Aquesta expansió de la vinya necessita un equilibri intern i extern. A 

nivell extern la possibilitat d'ésser deficitaria en grans i la garantía 

del subministre de les comarques veines, així com- . -̂ possíbilitats d'ex-

portar el vi mes enlla de la comarca. A nivell intern, la recerca d'uns 

sistemes de conreu que no trenquessin l'equilibri ecolbgic fins el punt 

de fer impossible la reproducció del sistema, a mesura que terres ermes 

i bosquines anaven essent posades en conreu. 

Aquest equilibri,. necessari per" la reproducció del propí sistema, era 

una conseqüéncia de les relacions d'explotacíó. que establiren entre si 4es 

classes socials bagenquss'í, en darrera instancia, el que una d'elles ha-

vía ímposat a l'altra en funció de la forga da cadascuna en l'estructura 

de classes. 

2.2 EL CONREU DE CEREALS 

El punt de partida per una aproximació al conreu deis cereals és el dé

ficit de grans que la comarca patía a conseqüéncia de l'especialítzacíó 

vitícola: . 

- a Manresa no arribava per quatre mesos a l'any. 

- a Súria per sis mesos.. 

- a Cardona per tres mesos (55) 

A Navarcles aquesta situació encara persistía a comengaments del segle 

XX: "... y en l'actualitat se'n culi escassament per una quarta part del 

consum" (56). 

Aquesta manca de gra havia d'originar un fluxe comercial de les comarques 

bladeres al Bages per subministrar el gra que faltava. Desconeixem els me-

canismes que s'utilitzaven, pero podia ésser una font de negocis important. 

La companyia d'Aragó, fundada a Osea el 1777, podria ésser un exemple de 

societat, l'objectiu de la qual era transportar blat de les zones d'Aragó 

a Catalunya. I no estranya tampoc trobar els socis de lá companyia a dos 

manresans. Tomas Ignasi Soler i Josep Sacrista representante de la burge-

sia manresana, que participaren amb la setena part del capital (10740 11. 

lOs. 6d.) (57). 



La distribució deis grans generava problemes d'especulado com sembla 

deduir-se de les Actes de l'Ajuntament de Navarcles; "... ates lo abus que 

cornet diariament de agavallar tot lo gra que portan los traginers en lo 

present poblé, de lo que resulta quels vehins no poden provehirse del ne

cessari per la subsistencia de las suas familias y que per precisió han 

de acudir a segona ma pagantlo a major preu del que los costaría si pogues-

sen comprarlos ais mateixos traginers" (58). 

Anem pero a la prodúcelo autóctona. Dos tipus d'empreses agrícoles pro-

duien gra: a/ el mas, un deis trets fonamentals del qual era que dedicava 

Composició de les o o l l i t e s de grana del Has Botjosa de Sallent 

ANYS SEGÓLOS rORMENT MESTALL ORDI MILL ALTRES 

1691 . (1) 8Q 
1696 260 ICq 6Q 7q 
1697 12Q 6q (2) 
1698 
16S9 

IQ 6q 12Q Í8q d*esp«lta i civada 1698 
16S9 

L320 lOq do blat 
1700 20Q 3Q 

L320 lOq do blat 

1704 15Q 3Q 

\706 20Q 3q . 40 Iq 9q d'eopelta 
1708 24Q 6q 
17Q9 

24Q 6q 
13Q 9q de blat 

1710 8Q l l q 
1711 23Q 5q 
1712 14Q 

(1) Na es collí blat per ésser un any tnolt dolent. 

(2) Apareix barrejat erab el forment. 

una porció de terreny a quíntanos en les que sembrava cereal i una altra 

petita part a boiga i b/ la petita explotado pagesa, en la qual el cereal 

era un conreu marginal, ja en una petita parcel.la propia, ja en els anys 

anteriora a la plantado d'una vinya, ja- com a cereal qué plantava entremig 

deis ceps quan aquests estaven plantats a mítjans clars. El conreu de ce

real no solia ésser continuat i eren aqüestes petites explotacions que ge-

neraven i patien el déficit de grans. Cal dones centrar-se sobretot en el 

mas per 1'estudi deis cereals. 

Quin tipus de cereal es collia? A partir de series de prodúcelo discon

tinúes d'algunos heretats es pot detectar el cereal que es collia a les 

quintanes deis masos. 

De 1691 a 1712 tenim la composició de les collites de cereal del Mas de 

la Botjosa de Sallent, propietat de l'Ajuntament de Manresa (59) (Quadre 

2.38). 



El blat ssgolós sembla ésser el predominant en aquests anys (7 anys cla

rament majoritari sobre 12), seguit del mestall (dos anys) i 2 anys l'ano-

menat "blat" sense que sapiguem a quin tipus es refereix. El forment és el 

segon cereal, en cinc anys. 

Un quadre similar podem elaborar amb dades de producció de l'heretat de 

la Riera de Santpedor (60), propietat també de l'Ajuntament de Manresa (Qua

dre 2.39). 

QUADRE 2.39 

Coniposició de les c o l l i t e s de grana de l'heretat de la Riera ds Santpedor (1706-1737) 

ANY SEGÓLOS FORHENT MESTALL CIVADA ESPELTA MILL ALTRES 

1707 19Q; 8q 60 2q 4Q 

1708 
1709 lOQ 

3Q 8q (No consten) 1710 18Q 8q 20 6q 3Q 8q (No consten) 
1711 80 4Q 20 2q 
1712 21Q 9q 50 
1713-21(1) 
1722 18Q 
1723 15Q IQ 
1724 IQ áq 10 
1725 18Q IQ 3Q (Ordi) 
1726 20Q IQ 
1727 4Q. 6q 
1728 21Q IQ 
1729 9Q • IQ 3q 
1730 18Q 4Q 
1731 17Q IQ 
1732 150 4Q (neitadenc) 
1733 8Q 
1734 15Q 
1735(1) 
1736 15Q 6q 
1737 IIQ 

(1) En aquest any no hi ha dades. 

Si exceptuem 1722 i 1737 en que el mestall és l'únic gra collit, en la 

resta el blat sególos és el majoritari; alguns anys es culi amb ciuada i 

altres amb forment i espelta. El paral.lelisme entre l'heretat de la Riera 

i la Botjosa és notable. 

Observem un altre cas, el Mas Gorrians de St. Feliu Sasserra, propietat 

de la Seu de Manresa, del que tenim l'evolució de la producció des de 1770 

a 1805 (61). Les dades anuals per conreus poden veure's en el quadre 2.40. 

El quadre recull una informado molt complejta de la producció de grans. 

De nou destaca que el blat sególos era el cereal d'hivern majoritari i per 

excel.lencia. Solament els tres primers anys, en lloc de sególos es sembra 

mestall, pero després sempre és el sególos. 
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La resta de cereals i llegums completen el quadre de les collites que 

es produien en l'area guaret. Destaca la continuitat deis llegums -si bé 

no se'ns especifica de quin tipus- i el blat de moro, semblant a la del 

blat d'hiv/ern; així mateix, la continuitat de la civada com a gra del gua-

QUADRE 2. 40 

Composició de l a c o l l i t a anual del Mas Gorriana de Sant F«liu Sasserra (1770-1805). 

ANY SEGÓLOS- CIVADA ESPELTA 
GRA 
GROSSER 

. XEIXA KESTALL MILL ' FESOLS LLEGLMS BLAT OE MORO 

1771 20 6q 7q 20Q 30 4Q 3q 20 l l q 
1772 40 170 2q 40 30 
1773 50 3Q 90 50 9q 6Q 6q 30 9q 
1774 22Q 60 9q 30 6q 30 6q 50 3q 20 7q 
1775 31Q 9q 10 9q 10 6q 80 10, 40 6q 20 
1776 25Q 6q 60 3q 10 5q 10 44 30 20 3q 
1777 350 10 6q 40 9q 10 0 3q 10 3q 
1773 24Q 9q 40 4q 30 9q 40 lOq 20 4q 
1779 220 8q 80 6q 30 9q 20 9q 
1780 23Q Iq 20 3q 40 Sq 50 5q 
1781 25Q 10 70 9q 30 Iq 
1782 16Q 10 30 10 6q 
1783 20Q 10 2q 20 6q 10 9q 
1784 24Q Iq 10 40 lOq 100 
1785 130 7q .10 30 80 
178Ó 210 6q 20 90 Iq 
1737 200 20 70 4q 
1783 120 3q 4q 20 Iq 80 
1739 230 Sq 3q 2p Sq 10 l l q 70 4q 
1790 210 4q 30 7q 50 3q 
1791 180 2q 10 6q 60 4q 
1792 ISO Iq 10 6q 30 70 6q 
1793 22Q 2q 10 30 Iq 70 
1794 200 6q 9q IQ 6q 50 8q 
1795 17Q áq lOq 20 7q 70 
1796 18Q 3q 30 2q 80 5q 
1797 180 Iq 30 4q 50 6q 
1798 16Q 3q 20 4Q óq 
1799 190 2q 10 6q 40 6q 70 
1800 150 2q 10 3q 40 70 
1801 190 7q 10 6q 20 8q 80 
1802 160 Iq 9q 

20 8q 
70 6q 

1803 adCSq 10 6q 20 6q 80 9q 
1804 200 Iq 20 6q 70 5q 
1805 230 8q 4Q 3q I i 10 6q 70 3q 

ret, combinat sobretot en els primers anys de la serie amb l'espelta i el 

mili. D'aquest quadre cal deduir-ne dones, a part del sególos com a cereal 

important, el conreu permanent del guaret amb llegums i blat de moro, si 

bé caldria determinar-ne I'extensió. 

Per acabar volem aportar el quadre de prodúcelo del Mas Noguera a Monis

trol de Rajadell també propietat de la Seu de Manresa i en el mateix pe

ríode de temps 1770-1805. Veure quadre 2.41 (62). 

El quadre de producció d'aquest más presenta similituds i diferencies 

amb el Mas Gorrians. En primer lloc el gra mes important és el blat segó

los que constitueíx la collita fonamental del mas, igual que en tots els 

exemples exposats fins aquí. Els llegums -fonamentals en la rotació del 
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Mas Gorrians- practicament desapareixen del Mas Noguera, con-centrant-se 

en la decada 1770-1780, per desapareixer després i,.en canvi, millora la 

varietat de grans. La causa pot trobar-se en que no es conreen, pero una 

clausula del contráete de masoveria ho aclareix: quan el masover planti 

llegums sobre fangada no haura de pagar parts i , és possible, que així ho 

fes el masover, en lloc de sobre^laurada que aleshores si que n'havia de 

QUADRE 2. 01 
Composició de la collita anual del Mas NogueraiBargay a Monistrol de Rajadell (1770-1805) 

ANY sEoaos FORfCNT ORDI CIVADA FESOLS ESPELTA 
FAVES 
LLEGUaS 

PAHÜLA MILL 

1770 200 6q IQ 3q 2Q 4q IQ 6q 2C1 
1771 190 lOq 2Q 3q 20 IQ 
1772 20Q 9q' liq 2Q 6q 3Q 4q 9q 5q 
1773 19Q 6q .7q 2Q lq(3) IQ 3q 

IQ 3q(l) 1774 14Q 3q IQ 6q 6q lOq IQ 6q IQ 3q(l) IQ 
Iq 1775 12Q 6q 3q IQ IQ 3q 3q 2q Iq 

1776 19Q 3q IQ 6q 3Q 4q IQ 6q 2Q 9q IQq (2) 
1777 20Q 3q 20 Iq 2Q 6q 6q 
1778 13Q 9q 20 Iq 2q 2Q 5q 
1779 13Q 6q 9q 3q'2̂  9q 6q 
1780 14Q 3q IQ 9q IQ 6q 2Q 4q 2q 
17B1 25Q Iq 
1782 14Q 9q 20 6q '3a 3q 
1783 16Q 8q 20 7Q 
1784 15g 6q 3Q 3q 2Q IQ 
1785 22Q 7q 2Q 2Q 3q lOq 
1786 16Q 3q 2Q 7q(2) 5<1 , IQ 7q 
1787 16Q 6q 3Q 3q 2Q 9q 
1788 14q 6q 2Q 6q 

2Q 
2q 

1789 21Q 3q 30 3q 6q 3q 6q 
1790 21Q 7q 5Q 3q £q 9q 3q 
1791 14g llq 3Q 2q IQ 7q 4q 
1792 IIQ ^ 5Q IQlOq IQ Iq 
1793 123 éq 5Q 6q 4Q 4q 50 
1794 IIQ 3q 4Q IQ (3) IQ 6q 
1795 20Q 3Q 9q IQ llq 5q 
1796 21Q 2Q 3Q 8qf«l) 3q 6q 
1797 21Q 3q 7Q IQ 3q 3q 
1758 lOQ 7q 3Q 2Q 2Q 5q 
1799 26Q 6Q 3q IQ 3q 5q Sq 
1800 Í3Q 6q 2Q 8q 5q 10 lOq IQ 4q 
1301 18Q m 8q 20 2q 6q 
1802 19Q llq 4Q Iq 3q 3Q 8q lOq 

iec3 23Q 9q 6Q 2q 7q 20 6q 8q 

1304 17Q eq IQ 6q 8q 2Q 4q IQ 5q 

ü i - F a v e s , i t i o r e u * 

pesols lleguma 
{2l-LLeciM!S, 

guix«3 
•líl- Ordi, pasiula 
herp:-.' 
al- Ordi, pínnula 

pagar. 

Millora la varietat de grans. El forment apareix cada any i suposa entre 

el 10 % i el 30 % del que es culi de sególos. Amb la mateixa periodicitat 

apareix la civada, pero amb una proporció un xic menor al forment, l'ordi 

a continuació i 1'espelta a petites quantitats i no tots els anys. 

Un darrer estudi sobre la composició de les collites son les dades que 

aporta el llibre Major de St. Benet (1805-1835), per quatriennis sobre él 

que s'havia recollit de cada cereal (tant de delmes com de collita propia) 

(63). 
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El quadre 2.42 recull, dones, dades d'un marc mes ampli que el d'una sim

ple explotado agraria eom hem vist fins ara. Estem davant deis cereals 

mes importants i no de la totalitat de conreus. El resum de les collites 

de St. Benet (64) sois distingeix entre blat - i no especifica quin-, segol 

- i no pas sególos- i ordi. Peí que hem vist de totes les explotacions es-

QUADRE 2. 42 

Composició deis delmasquo recull el Monestir de St. Benet de Bages per quadriennis' ("1301 - 1835) 

ANYS BLAT Ŝ GOL S OROI % TOTAL 

i-in-i80i 
28-11-1305 

5210 5q • 32,9 6070 3q . 38,3 4530 lOq 28,8 15840 8q 

l-ni-1805 
28-11-1809 

3840 4q 29,4 • 5320 7q 40i7 3920 Kq 29,9 13G9Q 8q 

l-in-1314 
23-11-1818 

1410 Iq 16,2 5550 2q 63,6 1760 9q 20,2 8730 

I-II1-1320 
28-11-1824 

130 6q 0,6 16930 4q 80,7 3920 18,7 2C98Q lOq 

1-111-1824 
28-11-1828 

1070 lOq 6,4 11440 9q 67,8 6360 6q 25,8 16890 Iq 

1-111-1828 
• 28-11-1832 

26480 4q 73,1 9750 4q 25,9 3623d Sq 

tudiades fins ara se'ns fa difícil creure, per exemple, que el segol apa-

regués sol i no pas com a blat sególos, així com el blat generic creiem 

que es refería al forment. Si acceptem aixb, el primer que es con$tafea és 

el pes del segol com a cereal mes important, seguit de l'ordi i a -vegades 

del forment que presenta notables osdl.lacíons. 

Perb, si el segol és el primer, cal veure com el percentatge evoluciona 

en sentit progressiu (del 38,5 % del total al primer quadrienni a 73,1 % 
en el darrer) i aquest augment de percentatge es realitza a costa del for

ment queevoluciona del 32,9 %, el 1801-1805 a desaparéixer en el darrer. 
Peí contrari l'ordi apareix estabilitzat amb uns percentatges que oscil.len 

del 20 al 30 % del total. Sembla dones que segol i forment eonplementin 
la seva evolució. 

Si retornem al Mas Noguera (Quadre 2.40) sera fácil obsevar com el for

ment -sense deshancar mai al sególos- obté els seus wáxims a partir de 

1797 i es raantenen fins al final de la serie. Coincidencia? Tal vegada, pe

rb l'empremta deis preus de fináis de segle i principis del XIX podia fer 

augmentar el pes del forment, que anava mes car en el mercat (65). 

Aquesta analisi sobre la producció de grans pot compleínentar-se també 

a partir de les exísténcies que disposen alguns particulars i cases de pa

gés a l'hora de fer l'inventari deis seus béns. En el quadre 2.43 hem re-
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QUADRE 2. 43 

Céteals 1 llegums en masos bagencs en e l moment de fer l ' i n v e n t a r i . 

DATA HAS CEPEALS I LLEGUMS 

8-111-1770 Joan CANADELL 
pages d'Artes 

30 3q b l a t mestall 

S-III-1770- Mas R0CASAL8AS 
St. Martí da Serrahima 

230 m e s t a l l A Q civada/2Q espclta 
20 garroflns/l/2Q de guixes 

21-III-1773J Feo. GRANER 
pages ds Navarcles 

4Q segolós/4 Q mestall/4Q d ' o r d l A Q de favea 

17-11-1790 Has FONT DE LA SERRA 
Hanresa 

14Q de xeixa/alguns quintara de palla 

10-11-1790 Mas CÓSTAFF£DA 
Súria 

6Q tie blat/2C de faves/10 quintara de palla 

18-IV-1820 Has MASSANA 
Fals 

104Q segolós/ZOQ de xeixa/100 quintara de palla 

31-III-1830 Andreu PONS 
pages ds Caatellgalí 

4Q sególos i vecss/2Q da moreus 

1J-IV-1S30 Mas BASORA 
ds Fals 

40Q me3tBli/2Q favons/íq l l e g u i u e t / 4 0 quintara de palla 
A les quintanes: 23G de blat mestall 1 IQ d'ordi i a la 
fangada 3Q da faves c l l e g u m s . 

21-IX-1846 Has TAPIAS 
de Viladecavails 

13CC de mestall/6CQ do xeixa/40Q d'ordi/30Q de civada/40Q de 
faves/3Q de guixes/Porció de palla,2/3 parta de la palliasa 

30-1-1350 Has SOLER de 
Cabríanes (Sailent) 

50Q meitadenc/6Q de xeixa/3Q de b l a t de moro/lQ de civada 
3q favon3/3q de fesols 

14-11-1850 Joan LLOBET 
pagfes de Guardiola 

5Q da segolés/15q ds pámula/2Q de trunifos/12 quintara do palla 

collit aquesta informació.Fem constar la data de realització de l'inventa

r i per saber el moment del procés productiu en que es trobava el mas, el propie

tari i el poblé d' on era, així com tots els productes relacionats amb el con

reu de cereals. 

Aquest recull d'inventaris mostra la diversitat de situacions, derivades en 

part del perxode en que cada un d'ells es realitza (les quintanes podien estar 

sembrades o no, el gra sobrant venut, etc.) i , en part, de la situació económi

ca i social en que es trobava l'lnventariat.A grans trets podem observar: 

a/ que en la majoria d'exemples está clárament definida la dualitat cereals/ 

llegums i en el cas del Mas Basora concretat amb els conreus a les quintanes. 

b/ que entre els cereals conservats son majoritaris en cinc el mestall, en 

tres el sególos i en un la xeixa (en un altre apareixen per igual el sególos 

i el mestall, i en el darrer, sois indica "blat").Val a dir que el predomini 

de la xeixa apareix precisament a Manresa en un mas en que les seves terres 

son majoritariament de regadiu. La xeixa apareix, de forma minoritaria, en tres 

altres inventarla,pero no suposa mai,més de la cinquena part ds la collita i 

els inventaris son del s. XlX.Podriem suposar un aven? de la xeixa en el s. 

XIX?.Civada, espelta i ordi apareixen sovint perb en quantitats petites, pro-



bablement complementaris de les necessitats de l'explotació pagesa. 

c/ L'analisi d'aquests inventaris fa prestar mes atenció en els mestalls 

que no havíem tingut a 1' estudiar les altres explotacions.Perb tant el se

gólos com el mestall eren barreges de grans. 

Sobre la composició, les barreges i les utilitata deis cereals tenim po

ca informació.Slicher Van Bath planteja que en el s. XVIII el segol era, com 

a Franga, el cereal panifloable mes extes.A la sembra mixta blat/ségol ho 

anomenaven mestall (66).Perb ell mateix explica la diversitat de barreges 

que es diuen aquest nom o similars amb la lógica complicado de la qüestió. 

Els avantatges del segol estoven en la resistencia al fred -molt superior 

al blat- que podia garantir millor la collita (67).Terrados en estudiar el 

Mas Santamaría de Serrateíx copsa també la importancia del segol i n'expli

ca els avantatges: "el segol es feia servir tant per a pa per al consum hu

ma, com per aliment per al bestiar.Son dificils d'esbrinar les proporcions 

exactes que es destinaven a aquests usos, perb sembla mes important per l'£ 

poca que ens ocupa la quantitat destinada al consum huma.Es seaibrava amb 

xeixa, en una proporció de 100 a 5.El segol en donar forga palla, es feia 

servir de ferratge per a les vaques, els burros i els béns (,..),El segol 

era el "blat" i s'anomenava aixi tant si era sol com barrejat,A Santamaría 

el segol constituía cora a minim el 50?á de les collites.Es pot considerar 

com la gramínea mes útil (palla, pa, pinso...) i sembla també com una de 

les mes resistents.També era el que mes es venia" (68). 

Serrateíx ja no és el Bages, perb limita amb el Bages i aqüestes possi-

bilitats del segol justificarien potser la seva abundancia.Cal destacar que 

no es tracta de segol sol, sino de "blat sególos", probablement una barra

ja com insinúa Terrados.Perb amb xeixa i la mateixa proporció que indica?. 

Aquests aspectes no els podem aclarir. 

Tampoc ho podem fer amb el mestall.Per Terrades era una barreja de xeixa, 

ordi i civada i era 1'aliment per al bestiar, sobretot el de tir i carrega 

com els matxos, mules i burros i amb e l l , es fabricava un pa de baixa quali

tat (69). 

Eva Serra, en estudiar el Valles en el s. XVII conclou que es produeix 

una evolucíó inversa entre Barcelona i el Valles.Al Valles cap a fináis de 

segle s'imposen els mestalls al blat, mentre que a Barcelona s'imposa el 

blat ais mestalls i l'ordi a la civada.Ella mateixa ho interpreta com la 

diferent evolucíó deis respectius mercats.Al Valles, 1'interés deixaria de 

ceniíar-se en blats de quali'. 
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tat i llegums per centrar-se en productes comercialitzables (el vi) men

tre que en el Barcelonés la propia ciutat, exigía grans de qualitat (70). 

Aquesta tendencia sembla plenament desenvolupada en el s. XVIII (71). 

La producció de cereals al Bages tenia com objectiu no l'exportació 

del sobrant cap a terres llunyanea, sino alimentar al maxim possible de 

població, primer ais habitants del mas, després al mercat local. Calía 

dones, trobar un cereal que resistís el fred - a la Catalunya Central 

glaga sovint-, que fós panificable i al mateix temps produís palla abun-

dant peí bestiar i produís el maxim d'adobs. El cereal que compila aqües

tes funcions era el segol i probablement per aquí, podem entendre la se

va importancia en les explotacions bagenques. 

2.2.1. Els r.endiments 

No tenim el resultat de cap explotado que permeti estudiar ele rendi-

ments deis grans en el seca al Bages. Les nostres dades son disperses i 

algunes procedents de fonts oficiáis amb les limitacions que aixb supo

sa. 

A l'Enquesta de Navarcles de 1716, una pregunta demana pels reftdiments 

deis conreus, pels cereals especifica que cada quartera de 1® qualitat en 

produeix quatre, la de 2S, 3 i la de 3S, 2. No sabem el tipus de grans 

sembrats i les dades son molt estandaritzades (72). 

Al final del període estudiat, a 1859 tenim la Cartilla Evaluatbria 

de Navarcles, document que es confeccionava per determinar el que havia 

de pagar cada pega de térra del municipi, per aixb calia definir que 

rendía cada conreu durant una decada. £1 borrador defineix els Següents 

rendiments (73); 

ANY QUALITAT TERRA 

la 2a 3§ 

1850 Blat i segol 8 7,5 7 
1852 9 8 7 
1854 9 8 7 
1856 6 5 5 
1858 8 7 6 

Mitjana 8 7,1 6,4 

Perb la Cartilla definitiva qué feia calculs genericS i no especifi-

cava anys,donava uns rendiments mes baixos. Es qwe en la decada 1850-1860 

els rendiments deis cereals havien estat molt alts? Aqüestes eren les da-
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des oficiáis de la Cartilla oficial de Navarcles de 1859 (74): 

CONREU QUALITAT 

la 2S 3§ 

2nd anv Blat 6 5 4 
4rt any " 6 5 4 
6e any " 6 4,5 4 
Se any " 7 5 4 
lOe any " 6 5 4_ 

Mitjana 6,2 4,9 4 

El 1910 a Navarcles el blat donava 12 per 1 (75). Sois disposem 

les dades rsals de dues evaluacions de dos masos que permeten considerar 

els rendiments: 

a/ el Mas Guberna de Castelltallat. Tenim la relació deis experts del 

que pot rendir el Mas durant un quinquenni. Els rendiments son els se

güents: 

la qualitat lOQxlQ 
29 qualitat 6QxlQ 
3a qualitat 4QxlQ 

A les bolgues com es veura després el rendiment oscil.lava dsl 15x1 

el primer any al 6x1 el cinque any (76). 

b/ Antoni Blaha, propietari i veí de Barcelona, propietari del Moínestir 

de St. Benet, efectuava un calcul del que l i rendía l'heretat perqué 

sobre aqusst calcul l i carreguessin la contribució. Per aquest motiu 

cal relativitzar les dades: 

-18Q de térra produeixen 33Q de gra que equivalen á la tercera part 

que és el que paga el masover. La producció és de 99Q. Si considerem que 

sois es sembren 9Q, el rendiment seria de l ' l l per 1 (77). 

Les dades sobre rendiments a Catalunya son molt diverses i variades 

en funció també deis calcula que es realitzen, els quals solen partir 

d'una mostra d'observado limitada en la qual l'atzar té un pes molt im

portant. Alguns exemples ho posen de manifest: 

seqle XVIII 
-L'Urgell: blat 1:7; ordi 1:9 
-La Noguera: blat 1:3,84; ordi 1:5,36 
-Plana. de.Uic:Blat 1:3,63 (any dolent) 
-Sentmenat: similars a la Plana de Vic (78) 

Pía de Barcelona s.XVIII 
Qualit. blat Ordi/civada Faves 

seca is 1:8 1:12 1:14 
seca 29 1:6 1:8 1:3 
seca 39 1:4,6 1:5 1:2 (79) 
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Tarreqa (1763-1773) 

-Xeixa 1:5,10 
-Ordi 1:6,16 
-Mestall 1:4,3 
-Segol 1:2,96 

Pero el mestall i l'ordi sovint son sembrats al regadiu (80). 

Penedes. Can Bruna SXVIII: Els cereals rendien de 4a 6 per 1 

El blat poques vegades passava de 5. Giralt atribueix aquests baixos rendi

ments a la sembra espessa (81). 

Premia 1728 

Cereal de seca de la qualitat: 7Q/1 mujada (4,23Q/1Q) 

Cereal de seca de 29 qualitat: 4,5Q/1 mujada (2,72Q/1Q) 

Cereal de seca de 3a qualitat: 3Q/1 mujada (1,81Q/1Q) (82) 

Vic 1716 (83) 

Terres amassades: 

Part sembrada:13 qualitat 5/1 
23 qualitat 4/1 
3S qualitat 3/1 

Part de guaret 
faves is qualitat 5/1 

2S qualitat 3/1 
3§ qualitat 2,5/1 

La Seqarra (1846-1857); Mitjanes deis comptes d'una caoa de 
paces' (8471 

"Escandía 3,2 
Centenoso 3,9 
Trigo pisano 5,6 
Trigo Rojo 5,8 
Cebada 8,5 " 

Aquests exemples de Catalunya i els que hem aportat del Bages no dife-

reixen gaire. El sostre maxim el trobaríem potser amb el 10x1 de Castelia

dral, perb era a les terres de primera qualitat, les collites normalment 

estaven per dessota i no creiem tampoc que al llarg del periode estudiat 

canviessin gaire perqué les tecniques de conreu tampoc ho feren (85). 

La intensificació deis cereals en l'estructura agraria bagenca es produi so

bretot en les boigues i per un tráete mes acurat en els guarets. 

2.2.2. Les rotacions de cereals 

No tractarem aqui les rotacions que es produien en els anys de prepara

do d'una plantada de vinya ja que ho farem mes endavant. Ens interessa 
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sobretot les rotacions de les quintanes de cereals, les arees que mes gra 

produien. 

Podem afirmar amb tota certesa que a mitjans s. XIX la rotació de con

reus que encara predominava a tota la comarca era el sistema biennal. Mal

grat el creixement demografic notable no tenim cap referencia de pas al sis

tema triennal (86). A 1850 les quintanes del Mas Guberna de Castelltallat 

eren conreades any per altre. Les del Monestir de St. Benet també (87). I 

els diferents contractes de masoveries que estudiem en alguna de les seves 

clausules es contempla o s'intueix que un any la térra reposa: "que queda 

obligat lo masover a sembrar cada any la mitat de la quintana y cubrirla de 

formiguers" (88). La Cartilla evaluatbria de Navarcles de 1859, tant el 

borrador com el definitiu estableixen clarament una rotació blat/llegums 

(89). 

L'alternancia cereal/guaret no era propia del Bages, i Is trobem a molts 

altres indrets de Catalunya: en el segle XVII al Barcelonés, al Valles, Pla

na de Vio, Urgell i Segarra (90), al Pía de Barcelona en el s XVIII (51), 

a Can Bruna del Penedés (92), a Tarraga (93) etc. La formula "any per altrü" 

apareix molt sovint a la documentado. 

L'any de guaret í̂ avia de garantir que la térra refes la capacitat pro

ductiva que perdía en l'any productiu. Aquesta garantía no s'obtenía pas 

deixant la térra en repbs absolut -guaret mort- sino fent-ii un seguit d© 

feines que eren 1'auténtica regenerado del terreny. Podem destacar peí Ba

ges les següents: 

-plantado de llegums o cereals de primavera 

-feines de llaurada i , sobretot, de fangada, 

-adob del camp amb fems i formiguers. 

a/ La plantado de llegums o cereals de primavera. El 1868 a la Ciutat de 

Manresa es produeiit un avalot que sera conegut popularment com l'Avalot de 

les Faves. La causa i n i a l a l que engega el motí fou la sentencia d'un plet 

contra els pagesos que es negaven a pagar delme de faves, cebes i alls a la 

Seu de Manresa. L'inici del plet data de fináis de segle XVI (94). A part 

de 1'analisi social de la revolta,crida l'atenció precisament,l'intent de 

cobrar delme d'un conreu segurament nou com eren les faves. Es possible 

dones que és generalitzés el seu ús al llarg del XVII. Aquesta mateixa ex

pansió la troba Eva Serra a Sentmenat (95). 

La utilització de llegums implicava un ús mes intensiu de la térra ja 

que es plantaven en l'any de repós. El seu avantatge prin,:cipal consistía 
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en que enriquien el sol de nitrbgen, precisament el que necessitaven els ce

reals. Ambdós conreus es complementaven (96). 

La importancia de llegums també esta posada de manifest en les dades de 

producció del Mas Gorrians (Quadre 2.40 i en el 2.43) en anotar les proui-

sions que constaven en els inventaris. Les Cartilles de Navarcles especifi

quen en els seus calculs de costos que si el primer any es planta cereal, 

el següent es planta llegums("habas, habichuelas")com un fenomen plenament 

consolidat. (97). Mes endavant quan s'estudia el vinyar es palpa el pes 

d-aquests com a conreu de les carenes i els valls. 

Els pactes de masoveria expliciten el conreu de llegums i ho relacionen 

amb una feina agrícola intensificadora que després estudiarem: la fangada. 

-" Si es fa la llegum sobre Usurada, la^legum que es culli pagara el 

quart pero si és sobre fangada, sera franc de parts" (98) 

-" Deu quiscun any fanqar en las quintanas de dita heretat 1 jornal 

de llaurada de muías poch mes o m.enos y sembrara de llegum y pagar les parts 

(99). 

El Mas Basora de Fals, en el seu inventari es declara que a les quinta

nas té 23Q de blat mestall, IQ d'ordi i 3Q de faves o llegums a la fanga

da (Quadre 2.43). 

Sembla dones que una petita part del guaret es destinava a 1'obtenció de 
llegums (sobretot faves) i una altra porció a algún cereal de primavera. 

b/ Peines de llaurada i fanqada / 

Tant Giralt peí Penedes com Garrabou per la Segarra assenyalen que du

rant l'any de guaret calia fer quatre llaurades: emprimar ( a fináis de ge

ner ), mantornar (a l'abril), tercejar (al juny) i abans de sembrarcsi la 

térra estava molt bruta de l'estiu (100). Al Bages no tenim referencies sobre 

aqüestes feines, la qual cosa ho vol dir que no es fessin. Els contractes" 

de masoveria que podrien descriure-les solen amagar-Íes sota la frase de 

"a ús i costum de bon pages". La feina en canvi, que apareix citada so

vint és la fangada i dona la impressió que era considerada la labor mes 

productiva peí camp perb també la mes lenta i feixuga. Era feta per 1'bo

rne i consistía en clavar la pálafanga fins el fons, arrancar la térra i 

girar-la. Barba i Roca deia que "la operación de layar es costosa, pero no 

puede suplirse ni con el arado, ni con otro instrumento" (101). 

La Cartilla de Navarcles quan descriu les feines a fer en els llegums 

l'sny que no es sembrava blab cita enprimer lloc "15 jornales de layar" 

(102). Ferrand y Dumont criticava la manera oom els manresans realitzaven 



la fangada "presentan el inconv/eniente de usar algunos la laya depala, cuan

do la dureza de sus tierrayarcillosas exige la laya de púas, y sobretodo 

es muy viciosa la practica que la mayor parte siguen de no desmenuzar la 

tierra que levantan con la laya cada vez que se practica esta operación, re

sultando de ello una labor muy imperfecta, por la necesidad de haber el ope

rario de demenuzar la tierra removida al concluirse el jornal. Ademas esta 

laya puede considerarse defectuosa por ser muy larga de puntas, lo que les 

obliga a entrarla con gran oblicuidad, pues de otra manera no podrían ni 

vencer la cohesión del terreno que cogerla el instrumento, ni levantarían 

sino con gran dificultad la mucha tierra que podría tomar. Por otra, parte 

las puntas o el plano del instrumento es recto, lo que les priva de apoyo 

en la extensión del instrumento para separar la tierra y aumenta por lo tan

to considerablemente la necesidad de fuerza para vencer la cohesión. Usan un 

mango sin cruzeta estando por lo mismo privados de ejercer el máximum -posi

ble de fuerza con las manos al clavar el instrumento, y de la seguridad que 

la cruzeta da cuando se voltea la tierra para que el instrumento no resbale 

y tienda a girar" (103). 

La fangada era una feina dura i per estimular-la eis contractes de maso-* 

veria acostumaven a deixar franques de parts tot el que es collia fsngant, 

així s'intentava que cada any es fanguessin una part de les quintanes fins 

arribar un moment que tot estés fangat. L'exempció de parts era gratifica

do i al mateix temps estímul perqué es realitzés. Solament en els contrac

tes del Mas Valldeperes hem trobat la menció explícita a l'obligatorietat 

de fangar 1 jornal de llaurada cada eny i plantar-hi llegums pagant la 

cinquena part (104). 

Llensa de Gelcen explícita que per realitzar una "cava profunda" de 35 

a 50 cm de profunditat, un home en terres fortes cavava 12m* en,una hora, 

18m' en terres mitjanes 1 23 m* de terres soltes (105). En una jornada de 

10 hores, en les terres més facils-un home cavava 230 m̂ . 

L-a tecnlGade la fanaada fot r un deis necanismesd'intensificado de la 

producció en una área on els adobs eren escassos per la dedicado exclusi

va a la vinya. "I-mplicava una ütilització intensiva de la ma d'obra; per 

tpnt ¡íDrofitar millor el treball de la unitat familiar paqesa. 

c/ Adobar els camps 

Van Bath ha assenyalat amplament -és una de les tesis del seu llibre-

la necessitat de l'equilibri entre bestiar i área conreada. El bestiar 
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produeix els adobs necessaris per mantenir la fertilitat de la torra, perb 

al mateix temps necessita una área que produeixi l'alimentacio necessaria 

per aquest bestiar (106). L'aparent cercle vicios pot trencar-se de diver

ses maneres i una d'elles es trobar adobs substitutits de-l'adob animal, 

els fems. 

Al Baqes r s'opta per aquesta darrera formula: trobar un adob substitu-

tiu. Caresmar insinúa una . devastado deis bosccs molt important degut a 

la plantació de vinyes i a la llenya necessaria per fabricar aíguardent. 

Significava que de bestiar se'-n- criava una desena part del que és criava 

abans (107). A Cardona es justificava 1'escassetat de bestiar per l'aug

ment de "los plantíos, que producen mas y cuestan menos y también concurre 

a ella, el ser los territorios propios, sin que aya comunes porque los 

ijueños particulares, no dexan Ilibertad para nada a los demás vecinos" (108). 

Mes endavant, a partir deis inventaris, podrem plasmar aquesta realitat 

de la segona meitat del XVIII de l'escassetat de ramats de bestiar,'íoobre-

tot cabres o ovelles que produissin els fems necessaris per l'heretat. El 

bestiar familiar es reduia ais animáis ds t i r , algún porc i galllnes pei 

consum familiar. 

El Mas Massana de Fals hem vist que tenia 23Q de msstqill sembrst ,a les 

quintanas. Cal suposar que peí sistema d'un any per altre havia deixat 

23Q en repbs. Per adobar amb fems, cada quartera necessitaria 16 catgues 

de fems segons la Cartilla de Ñavarcles, és a dir, un total de 368 car

gues de fems i per produir-les -segons la mateixa Cartilla- caldria un ra-

mat de 245 ovelles (109). 

La técnica per adobar els camps fou la utilització de tota mena de 

fems i la practica deis formiguers. Els formiguers consistien en fer garbos 

de ramatge, brossa, arrels d'herbes, sarments etc. i distribuir-Íes per 

igual damunt del terreny. Es cobrién de térra en forma cbnica deixant a la 

part superior. S'encenia la garba i s'hi tirava mes térra al damunt. Des

prés .s'escampaven per igual la térra cuita i les cendres peí camp (110). 

Així dones, en els contractes de masoveria es sol contemplar l'obligato-

ríetat de fem'.ar els camps i de fer formiguers alia on no arribin aquells. 

-" Y fent ditas fangadas en lo estiu seguent los formiguers necessaris 

y aixi mateix en lo demes de las quintanas alia ahcnt no abastia lo fems 

segons costum, fent los pilas o fexos en los bosques de ditas heretats sens 

maltractar ni tallar arfares sino los pins inutils"(lll). 

Esta obligat Grau a fer per adop de las Quintanas dos mil formiguers 

cada any y queda a la sua Ilibertat ferne mes. La brossa pels formiguers la 



traura de a l l i haon sia raes útil y menos perjudicial a la heretat" (112). 

El metode deis formiguers implicava dues coses: per un cantó ma d'obra 

disponible i per l'altre una reserva de bosc d'on poder obtenir la brossa 

necessaria. En aiquest sentit el bosc del Mas jugava un paper important,pero 

calla no intensificar excessivament la seva producció si no es volia tren-

car l'equilibri. Les clausules sobre la prohibició d'explotar el bosc excep

te per satisfer les necessitats de la casa i els formiguers son molt fre-

qüents. La rompuda deis bascos per l'aveng de la vinya tenia una compensa

do clara dins del sistema: els sarments de la vinya en forma de garbons 

eren un substitutiu de la brossa deis hoscos. Servia per adobar ia propia 

vinya com veureu i fer formiguers per les quintanes. En aquest sentit no hi 

perdia. 

Peroia forma d'intensificació per excel.lencia que utilitzaver? els masos 

amb rendiments^per altra banda-molt notables,eren les boigues. 

2.2.3. La practica de les boiques 

La practica de boigar no és altra cosa que una forma antiquíssima d'3X»« 

plotació de la térra: conrear-la sense adobar-la fins que s'exhajria, aban

donar-la a continuado perqué el pas del temps l i fes recuperar la fer Li

l i tat (113). Perb per fer boigues indefinidament cal molta extensió <fc ter

reny abans de retrobar de nou la térra holgada al principi. El principal 

avantatge residía en els alts rendiments que s'obtenien en aqüestes teí'res 

degut a l'alta fertilitat de les mateixes, L'estructura del mas permetin 

aquesta practica: unes quintanes conreades any per altra i una ampia exten

sió de bosc del qual es rompía una parcel.la de bosc i es conreava inten-

sament per abandonar-ia anys després. I així successivament cada any. Era 

perfectament factible fer-ho perqué el mas comptava amb térra suficient. Els 

contractes de masoveria mostren que era molt freqüent aquesta practica: 

-" ítem es pactat que las Boygas que lo Collector l i deíxara en ditas 

heretats aura de traurerlas alia ahont las señalara lo Collector y no podra 

traurerlas en part alguna sens sa llicencia y deurar conresar aquellas se

gons lo estil de dit terme sens arrancar ni maltractar los arbres fruiters 

que se encontrian en ellas com esporgarlos be, y segons estil del Pía da 

Bages, aventlos de senbrar sinch anys seguits de las llavors que se estila, 

y sera convenient" (114). 
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- Al Has: Junyent de Pinos i al MasBoixeda de Castelltallat, el col.lec

tor també assenyala on les ha de fer^ previa Ilicencia seva (115). 

Deu quiscun any traurer una rompuda o boiga de 1 1/2Q al puesto 

ahont seli assenyalara en dita heretat" (116). En el contráete de 1817, no 

s'especifica l'extensió sois" se.11 indicara. :ün- les ha de fer. 

- En el Mas Taurons de St, Cugat del Racó, elwasover podra treure de 

1 a 1,5 quarteres de boiga a l'any i si en vol treure mes haura d'ésser amb 

el consentiment de l'amo (117). 

- En el Mas Angla, propietat de l'Ajuntament de Manresa trobem una 

clausula que indica el final del procés d'una boiga: "Sapia lo arrendatari 

que lo ultim any se sembrara lo restoble de las boigas que vuy son tretas 

al temps que se sembrara de gra dega fer y sembrar pinyó a sos gastos" 

(118). La boiga tornava així a convertir-se en bosc. En canvi, a l'here

tat de la riera de Santpedor, tal vegada suficientment conreada, es prohi

bía explícítament la facultat de restoblar i fer boigues (119). 

El que desconeixem és la rotació que es seguía. Portera aquí laI rota-

ció que es feia a les boigues del Mas Santamaría de Serrateix: "El terreny 

preparat per al conreu i que abans era bosc s'anomenava boiga ai primer .any. 

S'hi sembrava blat candial, xeixa normalment. A vegades, s'hi feia també 

civada o ordi. Al segon any s'hi feia sobretot, trepadella que deixava les 

terres com s'hi haguessin estat adobados i , si no, s'hi plantaven patates. 

blat de moro, guixes, faves, mili o pedrerol. En el segon any ia boiga 

s'anomenava restoble. Ai tercer any es llaurava i s'hi sembraven cereals 

diversos. El ": gra grosser" o el segol eren els preferits. Al quart any 

s'hi feien llegums o blat de moro i al cingue o sise any (baigot) tornava 

la trepadella o espelta. Per poder continuar en conreu a partir de llavors, 

la térra hiavia de femar-se o, si no,, sbandonar-la. , , Al cao d'uns anys, 

el terreny abandonat podía tornar a artiaar-se oer convertir-lo en boiqa" 

(120). La descripció no sabem fins a quin punt és valida peí Baqes perb 

no creiem que si^llunyés molt. 

El Mas Guberna de Castelltallat ens confirma la seva practica ha

bitual i els alts rendiments que produien. Els experts que valoraren el ren

diment del mas van fer els següents calculs (121): 

- Les artigues (o boiques) s'han fet des de l'any 1829 fins 1850. 

Consisteixen en 63Q de rompuda que corresponen a 3Q per any, cultivant-se 

sense interrupció en resulten 15Q de permanents: 
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3Q primer any a 15Qxl 
3Q segon ¡any a 12Qxl 
3Q tercer any a lOQxl 
3Q quart any a 8Qxl 
30 cinoue anv a 60x1 

Cal destacar d'aauest exemple: 1/ el carácter permanent i sistematic 

de la boioa. 2/ La durada de cinc anvs de la rotació i 3/\ els alts rendi

ments obtinauts, (el que s'obté el darrer any correspon a la segona quali

tat de les quintanes :del mateix mas). 

L'extensió de la vinya a costat del bese posava en perill el sistema de 

boiga al limitar l'area de rotació. No sabem si podría posar-se en relació 

aquesta limitado i l'aparició del masover que viu al mas on resídeix l'amo 

i es fa carree d'unes detcrminades terres. La: producció de la boiqa era 

substituida per unes noves quintanes estables i amb els metodes de conreu 

tradicional. La vinya podia estendre's aleshores Iliurement. 

La boiqa sois es podia donar en el mas, 1'exDlotpció aoraria que compta

va amb unes extensions de terres bosguines considerables. Els alts rendi

ments obtincuts sense ütilització d'adobs. sois era oossible oer una ütilit

zació intensiva de ma d'obra en la roturñció i orensració. Era una técnica 

cus. con Is faneada, rendabilitzava el treball huma disoonible a l'exolotació. 

2.2.4. L'utillatqe aorícola 

Una foht importantissima per coneixer l'utillatge agrícola usat a la co

marca i la seva evolució son els inventaris. En ells es relacionen deta-

lladament almenys fins a mit.ians de s. XIX tots els béns que posseia el 

difunt tant mobles com immobles i , per tant, les eines que utilitzava 

habitualment. La comparado entre inventaris allunyats, per anar bé de la 

mateixa familia permeten seguir amb cert detall els canvis en l'utillatqe, 

perb aixb la ma.ior part de veqades no és possible i , com a molt, tenim un 

con.iunt d'inventaris heteroqenis,dels quals la principal dificultat a l'ho

ra de treballar-los de con.iunt estriba en el metode a sequir per detectar 

els canvis en l'utillatqe. El Quadre 2.44 pretén sintetitzar,dels inventa

ris oue i=ísturiÍRm_,les eines relacionades amb la producció de cereals. 

Aquest quadre és realment . significatiu. Les eines deis pagesos del 

s. XVIII no havien canviat en absolut, i tampoc ho havien fet si ho compa-

rem amb l'únic inventari els s. XVII que coneixem (122). L'utillatge con-
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sistia en eines d'ús manual i individuáis, generalment de Ferro i segons la 

importancia de Pexplotació apareixen les aradas que a veqades especifica 

amb"sos quarniments" i a veqades ho destria en relies de ferro i els ore-

Quadre 2.44 

Utillatge cerealicola a partir d'inventaris pagesos 
del Bases (1) 

jo 

3 
-1 <B 5á OBSERVACICNS BcSTIAR 

•Valentí ClIVERES 
c&aq'es de Navsrclea }- II-1T7.0 
Joan CASANOVAS, pages 
de Ssntoedor 12- l'J-l'W 

1 i 

2 2 
Has PÜIG D E L S A 3 A 0 A L S 

X matxo 
í rouia 

Caacellbell l 

Talamanca 

-27.-vr'I-177Q 4 2 

!3h 2 burros 

Joan CANADELL, pages i 
paraire d'Artés 8-111-1770 3 2 
Mas fiCCASALBAS de 
Serrahitia 

1 bt-Trc 

1 burro 
1 pároli dg bous .5̂  I I - 1 7 7 D 

Francisco GRANES, pagés 
de Navarcles 21-III-1773 

6 5 1 4 5 i l l 4 3 11 i l 

Mas FONT DE LA SERRA 
Hanrssa 17- 11-1790 

2 matxcs 

Mas CQSTAFREDA 
Súria 

2Í2 4 2 1 2i 1 2 matxos 

Josep ARMAN, pagéa 
ds Manresa 1 7 -

10- 11-1790 ^ 3 2 2 .-netxoj 

1-1790 
Vaienti TOSRAS, pages 
da Navarcles 3- IX-1798 

1 2 1 burra 

113 

Andrsu P0̂ 4S, pagsa 
de Castellqalí 31-III-1830 * 
Mss BASORA de 
Juncadalia 

1 2 2 1 1 
2 burros 

9- IV-1830 Rodes petites de carro - ¡natxo 
1 burro 

M E S MA3SANA Qe 
Fals 
Mas TAPIAS de 
Viladecavalls 

13- IV-18;0 112 11 \ i 
1 t r i l l 2 ourros 

1 PoUÍ 

Has SOLEií de 
Cebrianea 

21- IX-1B46 12Í 6|2 di lÚ 11 ¿ j 5 forques san de veritar 1 «atxo 
1 parell da b'Xis 

30- V-185D 
Pere SRUMEF ptages d<» 
Guardinla I-. W-1650 

1 3 
1 carra 
2 forques 3Ón de ventar 

1 ínula 
1 burra 

.ílanel SOLER, pages de 
Henresa Z<t- 1-1850 
Joan.'LLOSET, pages de 
Guardiola. 14- 11-1850 
Josep SOLA, pages de 
tiavarcles 11- n'-ie50 

Invantaris en que surt 
l'eina esmentada. 

1717 

Msa VILAfthSAU 
Sta. Haría d'Olo' iéJl 2 

3 .7 S i l l l 3:2 2! 7 4 118 

3 3 

r c f i i i — • • — 
El forcafc és una arada i muía 

15 

l nula 
JiJiumia. 

(1) Aquests inuentaris es trobeo seguint el raateix ordre en els notarla següents: 

162-
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llons. Seni)la que 1'arada era 1'única eina que necessitava ésser tirada 

peí bestiar. Haurero d'esperar els inventaris de mitjans de s. XIX,per 

trobar un t r i l l (dues vegades), un carro (una vegada). 

Les diferencies qualitatives d'una explotació a una altra a nivell 

d'utillatge están en la desparició de 1'arada en les mes petites i la 

redúcelo de la quantitat d'eines tant deis diferents tipus -el mas 

en té mes unitats- com de les destinados al batre -garbells, pargadors, 

forques etc. 

Si intentéssim definir les eines que caractefitzen l'explotació pa

gesa podriem fer-ho a partir del mateix quadre i fent una gradado de 

l'eina que apareix citada mes vegades a la que apareix citada sois en la 

meitat d'inventaris. Donarla el següent resultat; 

Pasteros 18 x 
Palafanga 17 x 
Magalles 17 x 
Aixades 17 x 
Destrals 16 x 
Magall 12 
Sisenes 11 
Relies de ferro 11 x 
Rascles 11 

(ta columna de la dreta indica les eines que ja posseia el pages de 
Sta. MS d'Oló el 163l). 

Les eines d*utilització manual sófi les que apareixen en mes inventa

ris (123); la palafanga, les aixades i les magalles eren les eines fona-

mentals per realitzar les cavados (124) i fangades, tant en els horts 

com en els cereals i a les vinyes^'les destrals permetien tallar la llen

ya, esporgar arbres etc. I darrera,una altra eina de cavada: el magall. 

Les eines directament vineulades amb la producció de la térra, que im-

plicaven un ús manual eren les más abundants i extenses a tots els 

grups pagesos. Tindra a veure amb la intensificació via treball manual 

deis conreus. 

Mes endarrera, i afectant la meitat deis inventaris, trobem les re

lies de ferro i els rascles per esterrossar després d'haver llaurat. 

Coincideix gairebé sempre amb els masos o amb pagesos d'una certa cate

goría, encara que en els inventaris apareixen separats de les arades i 

orellons i , a vegades l'expressió "arada amb sos gjarniments" es presta 

a confusió. En general, perb les arades estaven a mans deis pagesos del 

mas. No creiem que s'allunyés molt del que descriu en Garrabou: "Es 

tractava de l'antiga arada romana, amb millores Ímportants, perb que 

187 



mantenía l'estructura típica de 1'arada del tipus dental, basicaroent de 

fusta, amb oréllons de ferro i relia triangular, que només trencava la 

crosta mes superficial de la térra, sense donar-li la volta com fara des

prés la de pala" (125).Van Bath anomena a aquest tipus "arada deslizan

te" i el troba adaptat al clima sec de la zona mediterránea.Quan s'utilit-

za no es vol voltejar la térra, sino solament trencar la capa superior 

de laíimateixa.Voltejar la térra es realitza cada 10 ó 12 anys amb la fan-

ga (126). 

Arada de fusta, relies, oréllons de ferro i rascles composaven 1'ins

trumental de llaurar del pages bagenc fins almenys la segona meitat del 

segle XIX.I no tots els pagesos -sobretot els de les petites explotacions-

en podien teñir. 

Per llaurar era fonamental la forga de tir.Més endavant farem unaana-

lisí global del bestiar.Interessa fixar-nos en els resultats deis inven-

taris. De 20, 15 teñen bestia de tir -bous, mules i matxos- o de carre-

ga -burros, pollins- i deis 15, 11 el teñen de tir.Val a dir que s' es-

tableix una relació entre posseir arades/relles/orellons 1 animáis de 

ti r i . d'altra banda, no teñir arada implica o no oosseir bestiar o oos-

seir solament burros. 

2.2.5..Les feines aqrícoles en els cereals 

Hem definit les rotacions, els rendiments, el tipus de cereal, els me-

canismes d'intensificació (tant deis guarets com de les boigues)^ l'uti-

llatge agrícola i ens queda ara una analisi de les diferents feines que 

.requerían; els cereals i una aproximació a la quantitat de ma d'obra 

que necessitava cada feina. Comencem per les quintanes ssmbrades i se-

.guim després peí guaret (127). 

A / L'area sembrada. 

Les feines fonamentals eren: llaurar, sembrar, escardar, collír i ba-

tre. 
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LLaurar; Hen vist l'utillatge que s'utilitzava més amunt. El bes

tiar que llaurava eren roules o un parell de bous. Txajanov creu, en 

l'area russa que estudia,que calen 3,27 jornals/Ha per realitzar aques

ta feina (128). Van Bath indica que a Suissa es llaurava 0,36 Ha per 

dia en el XVII i a Anglaterra un parell de bous 0,4Ha i amb cavalls 

entre 0,5 i 0,6 Ha. Assenyala també que amb el pas déla dies la capacitat 

de llaurar disminuía i de 0,4 Ha es passava a 0,2Ha (129). . 

Les dades que tenim sobre Catalunya no son molt abundante. A mitjan 

segle XIX, a Guissona, llaurar 15has amb un parell de bous comportava 

uns 20 dies de feina. Amb un dia, dones es llauraven, 0,75Has (130). Es 

una xifra elevada. 

Obviament, la capacitat dellaurar depenia de l'edat deis animáis, la 

seva alimentació, el tipus de terres a llaurar etc. LLensa de Gelcen va 

elaborar un quadre que intenta introduir aqüestes variables. 

"Trabajo medio de labranza conseguido en un dia normal o sea, de 

sol a sol, con profundidad de rotura de 0,20 m" 

Tierras 

tenaces 

Tierras de 
consistencia 
media 

Tierras 

sueltas 

2 cabaJlos. muy'robustos 
1: caballos;' medianos 
2 bueyes 

2 caballos muy robustos 
2 caballos medianos 
2 bueyes 

2. caballos muy,robustos 
2 caballos medianos 
2 bueyes 

45/50 áreas 
35/40 áreas 
25 áreas 

55/60 áreas 
45/50 áreas 
30 áreas 

70/75 áreas 
55/60 áreas 
40 áreas (131) 

Si agafem les terres de consistencia mitjana i la muía la comparem al . 

cavall mitja, podem dir que per llaurar una Ha es passaven de 2 a 3 dies. 

Val a dir,que al Bages i a la resta de Catalunya la unitat de mesura era 

el jornal de llauradora de bous o de mules, i es calcuia-va ¿ora la capaci

tat de llaurar aquests dos animáis durant un dia. Al Bages posterior-

ment s'establí en 0,4896Ha, tal vegada la superficie que es llaurava. Si 

fós així callen dos dies per llaurar 1 Ha. 

I la Cartilla d'Evaluado de 1859 de Navarcles quan descriu les féines 

a fer per una quartsra de blat es diu "un jornal de mulo". Per Ha serien 

una mica niés de tres jornals (132). 

Sembirar : A continuació es sembrava. Garrabou descriu per mitjans 

segle XIX que un sembrador escampava la llavor homogeniament amb la ma; 

darrera un animal amb arada o rascles colgaven la llavor i per a que 

189 



quedes suau i fionja es feien passades amb la curra (133). Barba ja aa-

senyalava cap a fináis del XVIII els avantatges de sentsrar en solc, perb 

a mitjans del XIX al Bages tampoc es feia segons les critiques de Josep 

Vidal (134), 

Ensems la sembra es feia.espessa. Aquesta crítica es recollida per 

Barba i Roca a nivell general i per Josep Vidal peí cas del Bages a la 

segona meitat del segle XIX (135), 

Txajnov atribula a la sembra 1,55 jornals/Ha i a Ñavarcles, úniques 

dades de les quals disposero,s'especifica i jornal d'home per sembrar, és 

a dir, 3,38 jornals/Ha. 

c/Escardar; La felna es feia peí mes de Marg i significava arrancar 

les males herbes d'entremig deis sembrats. Txajanov considera que supo-

sava 4 jornals i a Ñavarcles, a 1859, es necessitven segons la Cartilla 

3 jornals de dona per Q, equivalents a 10,1 jornals per Ha (136), 

d/ Segar: Tots els autors coincideixen en afirmar que era el moment de 

máxima intensitat de treball, calía segar el cereal en el menys temps 

possible per disminuir el riso de qualsevol íncident metereolbgic i de 

la msduració excessiva del sembrat» Segons Garrabou es comentava a segar 

entre les dues i tres de la matinada i no se*n movien fins a posta claror. 

Comengaven per l'ordi que granava mes aviat i seguien peí blat, mestalls 

i segol. L'eina principal era la falg i la varietat del volant. Acabada 

la sega les dones encara anaven a espígolar, i collír les espigues que 

romanien en el camp (137)t La dalla com a eina per segar, sembla que no 

s-'utílitza fins a meitat del segle XIX, si bé, al Penedes hi ha noticies 

a 1783. Al Bages en canvi era encara totalment descóneguda a mitjans 

del segle XIX (138). 

Per Txajanov, ais uezd russos, segar significava 3,91 jornals/Ha. 

A Norfolk en el s. XVIII, per segar una Ha es necessitaven de 3,5 a 5 

homes (139). 

L'única dada que coneixem del Bages és la Cartilla de Ñavarcles de 

1859, segons la qual es necessitarien 2. jornals/Q equivalents a 

6,76 jornals/Ha, 

e/ Batre; Elfjgra segat calía transportar-lo a l'era, extendre'l i co

mentar la tasca de. separar el gra de la palla mitjangant diferents ope-

racions (140), Aquesta felna ocupava tot el julioli bona part de 1'agost. 

en funció evidentmsnt de l'extensió seinbrada. 

Per Txajanov batre el gra d'una Ha de conreu suposava 6,73 j . 
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(1,73 peí transport, 3,27 peí batre i 1,73 peí aventament). Van Bath con-

siderava que la feina de batre suposava el 63,1 % de la feina d'una explo-

tació, perb podía fer-se a l'hivern. A Mallorca, en canvi, suposava el 

25 % (141). 

No sabem quan es tardava al Bages en realitzar aquesta tasca. 'Obviament 

es feia el Juliol i l'Agost, immediatament després de segar. La Cartilla 

de Navarcles, tal vegada perqué sois considera les despeses de conreu fins 

a la collita no diu absolutament res, sois menciona unes despeses de trans

port pero no indica els jornals. 

B/ L'area en guaret. 

Les feines que es desenvolupaven a l'area de guaret eren' les següents: 

llaurades a l'area que reposava, fangada d'una part, plantado i recol.lec-

ció de llegums i adobat deis camps amb fems o bé amb formiguers. 

a/ Llaurades: si seguim 1'esquema de Garrabou en els guarets es feien 

quatre llaurades: Emprimar al Gener, Mantornar a 1'Abril, Tercejar al Juny 

i una all-ra, abans de sembrar^si la térra estava molt bruta de l'estiu. 

A la Cartilla de Navarcles de 1859, entre les feines del blat hi consta 

"3 arados en alzar, vinar y terciar" que probablement es referissin a aqües

tes tasques de preparado (142). 

Caldria contar de dos a tres jornals per Ha en cada una d'aqüestes llau

rades. 

b/ Fanqades: El temps dedicat a fangar depenia de l'area de guaret que 

es volgués pangar. Hem vist el seu carácter lent i feixuc perb necessari 

per fertilitzar el sol. 

El Borrador de la Cartilla de Navarcles de 1859, atribueix 15 jornals 

de fangar per quartera, és a dir 50,7 per Ha. A les quintanes perb, sois 

es fangava una part que no podía ésser molt gran degut a la quantitat de 

ma d'obra que absorbía. Aqüestes dades no están lluny de les de Llensa de 

Gelcen: un home podia fer una cavada profunda (35 a 50 cms.) de 12 m*/h 

en terres fortes i 23 m* en terres toves. Per 10 hores de feina i suposant 

un rendiment constant, al cap del dia hauria cavat entre 120 m' í 230 m''; 

per cavar una hectárea es necessitarien de 43,5 a 83 jornals. Realment no 

esta lluny deis 50,7j./Ha que hem atribuit. 

c/ Conreu de llegums; les dades del Borrador de la Cartilla de Navarcles 

son també les úniques referencies: caldrien per Ha 3,38 jcrnals d'home per 
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sembrar, 10,1 jornals de dona per arrancar i 6,76 jornals d'home per ca

var. 

d/ Adobar els campa; Hem plantejat més amunt que els tipus de fems més 

utilitzats eren els de bestiar i els formiguers. Si continuem amb el Bor

rador de la Cartilla de Navarcles a 1859, per adobar 1 Q. de térra callen 

16 cargues de fems, és a dir 54,1 cargues de fems per Ha (6751̂ 7 Kg.). 

Pero on no arribaven els fems calia abastar-ho amb formiguers. Es feien 

a l'estiu i suposaven molta ma d'obra, si bé no podem precisar, per manca 

de dades, la seva proporció per Ha. 

Totes aqüestes dades cal pendre-Íes amb cautela perqué provenen únicament 

de la Cartilla d'Evaluado de Navarcles. Cal teñir en compte que aquesta 

era , elaborada per definir les despeses que ocasionaven els conreus, les 

quals es restaven deis poaábles ingressos per determinar el líquid imponi

ble deis amirallaments. Així com més altes fossin les despeses menys s'ha

via de pagar. Per tant, és possible que la Cartilla proporciones dades per 

damunt de la realitat. 

Cap altre comptabilitat permet estudiar la distribució del treball. Les 

masoveries de la Seu sois recullen els fruits perb no les feines i , a dar

rera instancia, tampoc coneixem l'extensió de les quintanes. Aqüestes da

des, aportades en aquest apartat, cal considerar-Íes com una aproximació 

de les que és arriscat treure conclusions definitives. 

2.3 EL CONREU DE LA VINYA I V ELABORACIO DEL VI 

Hem pogut destacar en el pirimer apartat d'aquest capítol com la comarca 

del Bages, amb totes les matitzacions que calgui introduir, esdevenia 

l'area que més vi produia de Catalunya i en algunes arees amb autentic/ca-

racter de monocultiu. Volem en el present capítol estudiar el sistema de 

conreu que afecta la vinya, com s'adapta o modifica equilibradament el sis

tema de rotació biennal,; predominant en els masos, i que ja hem estudiat, 

les tecniques de conreu que es desenvoluparen (utillatge agrícola, feines 

agrícolas), els metodes d'elaboració del vi i finalment, una analisi del 

conreu de la vinya des de l'bptica de la intensitat de treball. 

La nostra hipótesi de partida és que l'expansió vitícola es realitza a 

costa de grans esforgos de treball (tant en posar en conreu les terres 
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-a vegades en llocs incomprensibles- coro en els jornals necessaris per 

mantenir productiva la vinya) mes que d'avengas tecnics. La nova relació 

d'explotado que s'establí entre els que controlaven el domini útil de la 

térra i els que havien d'accedir a la térra, modela el sistema de conreu 

per fer possible la máxima explotació: com mes treball invertít mes volum 

d'excedent extret. Obviament la regulado d'aquesta explotació' fou per me-

canismes jurídics que roes endavant analitzarem. 

2.3.1 La producció de vi. 

No tenim roolta inforn»cíó estadística sobre l'evolució de la-producció 

de vi al Bages. Una serie la podem elaborar a partir de les descripcions 

de cada parroquia fetes el 1780 del Bisbat de Vic, que proporciona les car

gues de vi que es produien en cada una d'elles (143). Aquest tipus de da

des presenten problemes sobretot perqué no coneixem qui és l'informant. 

L'altra relació, sens dubte mes fiable, és de 1890 i es refereix ais pobles 

del Partit Judicial de Manresa abans de la fil.loxera (144). Aplicarem a 

l'extensió de vinya de 1860 del quadre 2.2 el rendiment mig de 1890 per 

copsar com ha evolucionat la producció. Oe tot aixb n'ha resultat el qua

dre 2.45. 

El quadre presenta molts problemes. A 1780 les dades son desiguals i bai

xes. Si fessim cas del mateix, Calders i St. Salvador de Guardiola serien 

els municipis amb mes producció de vi, mentre que Artes i Manresa queden 

molt per dessota. Probleítes de fonts sens dubte. 

Caresmar en el seu Discurso reconeixia que a Manresa "en su territorio 

de lengua y media de extensión se cogen 50000 cargas de vino" i la respos-

ta a l'interrogatori de Zamora reconeixia la mateixa quantitat (145), A 

1890 s'otorgaven 60000 Hl. gairebé la mateixa quantitat.!. Segons les dades 

de 1780 Manresa sois produia 3700 carguesLes dades del Bisbat de VÍÉí.sórt, 

en aquest cas poc fiables. Pela cadastres coneixem que l'area vitícola de 

Manresa era practicament la mateixa des de.comen?aments del segle XVIII. 

A Sallent segons Zamora es produien de 10 a 11 mil cargues de vi (146). 

I segons la descripció del Bisbat de 1780, 4800 cargues. La diferencia tam

bé era notable. 

Amb aqüestes objeccions, les dades de 1780 serveixen de poc: constatar 

un nivell mes baix de producció que a anys posteriora pero, no tant fons 

com insinúen les dades i que uns pobles ja destacaven sobre els altres cons

tituint l'autentica zona de vinyar: el Pla de Bages, valls de Calders, Ga-
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QUADRE 2.45 

Producció ds v i en H l . el3 anys 1780,1960 i 1890 al Bages. 

P08LE P R O D U C C I Ó ' 

1780 
TOTAL 
M U N I C I P I S 

EXTENSIO' 
V I N Y A 1860 

P R O D U C C I Ó 
1660 

P R O O U C C I O ' 

1890 

A G U I L A R D E S E G A R R A 

Castellar 
128 9 2150,- 8000,-

AfiT¿S 1630,- 3630,- 553,1- 9225,7 22500,-
AVINYO 

Sta. Eugenia de Relst 
Horta 

1452,-
145,2 
1161,6 2758.8 1018.9 16995,3 2600C.-

BALSARENY 3630,- 3630,- 613 f •* 10224,8 12000.-
CAL&Eftá 

Viladecavalls 
Mcnistrol do Caldera 

4235,-
2420,-
1815,- 8470.- 1176 .9 19670.7 15000.-

CALLOS 535,6 533,6 224 .4 37i43,- 7500.-
C A R D O N A 

Veinat • 588 .9 9822,9 
CASIELLADRAL 

Hujal 
St. Cugat del Racó 
Torroella 581 .8 9704,4 12000,-

CASfElLBELL I EL VILAR 242.- 242.- 552 ,5 9215.7 15000,-
CASTELLFGLLIT DEL B O I X 

Grevalosa 
- Maians , 

48,4 

654 
7. 
.2 11078.9 15000.-

CASTELLGALI 3388,- 3388.- 690 .1 11510.^ 15000.-
CASTELLNOU DE 3AGES 

.Arq^íOfolQ 
2008,6 

265,8 4433.5 - 16000.-
L 'ESTANY -• 1000.-
fONOLLOSA 

rala 
1089,-
1331.- 2420,- 833,7 13906,1 20000.-

GAta 218,1 363^! 9 4000.-
MANRESA 

Víladordis 
3630,-
96.8 3726,8 1513.8 25250.2 60000,-

M A R G A N E L L 302.2 5040.7 2500.-
MOIA 

Ferrerons. 
Rodors 

75,-

21 .7 362,- 900,-
KINISTfiOL DE MONTSERRAT 295 1 ~ 4920,6 10000,-
M U S A 1525.8 1525.8 366 6104,9 2500.-
NAVARCLEÍ 756.3 756,3 142.- 2368,6 5000.-
RAJADELL 

Monistrolet 
Ualiformosa 

623,2 
334,9 

•704,1 11744,4 16000.-
ROCAFORT 968.- 963,- 10782.- 3500.-
SALLEN! 

Cornet 
Serralma 

5436,5 
133.1 
237.2 5806,8 • 1374,2 22921.7 36000.-

57. FELIU SASSERRA 165.4 169,4 129 2161,7 2500,-
S T . FRUITOS OE BAGES 

Olzinelles 
St. Iscle 
Valí deis horts 

3630,-
193,6 

797 .8 13307.3 - 25000.-
ST. JOAN DE VILATORRADA 

Joncadella 
St. Martí de Torroella 

96,8 

544,5 438 ,2 7309.2 13500.-
ST. HATEU O E BAGES 

Ca a t e l l t a i l a t 
Claret 
Coaner 
Me i a 

242,-
4S4,-

342 • - 5704,6 5000.-
'ST.' SAlIvAMft Dt GÜAtotoLA 

Sslelles 
2449,-
4235.- 6684.- 972.8 16226,3 20000.-

ST. VICENg DE CASTELLET 
Vallhonesta , 

371,9 6rQ3,5 60U0,-

S TA . M A R Í A D'OLO 
La qu.idra del Sola 
Terrassola 
St. Joan d'olo' 

968-,-

353.-

) 
i 

; 637,7 10636.8 18000.-
SANTPEDOR 2904,- 2904,- 719,5 12001.3 23530.-

4356,- 4356.-' 343,9 5736,3 12000,-
TALAMANCA ' 2057,- 2Q5:> 503 ,3 8395,̂ - 750C,-



varressa, Llobregat i Cardener. 

La columna de 1860 intenta constatar uns nivells més baixos que el punt 

d'arribada de 1890. Presenta problemes: 1'ocultado deis amillaraments -sois 

hi ha el 65,5 % de la comarca amirallada- i l'aplícació d'un rendiment cons-

tant a arees relativament diverses segons reconeix Roig a les seves dades 

de 1890 (147). Si exceptuem Calders, Marganell, Mura, Rocafort, St. Mateu 

de Bages i Talamanca, els altres pobles creixen notablement en nombre d'Hec-

tblitres. Podrien correspondre a arees de rendiments baixos i la mitjana 

haver distorsionat el calcul. L'area de vinyar queda en la columna clára

ment delimitada. , 

L'única comprovació que podem fer de la columna de 1890, son unes dades 

de Santpedor dé 1881 que otorguen al municipi una prodúcelo de 25000 Hl. 

i Roig n'atribueix 23500 (148). Pero, és un poblé. La Libada cap amunt és 

notoria en la prodúcelo fins arribar, com ja hem vist, a ésser el partit 

judicial que més vi produla i que més hectarees tenia plantados. Aquesta 

tendencia es produí arreu de Catalunya: de 1873 a 1888 l'area plantada aug

menta a 100000 Ha., mentre que de IBOQ a 1873, sois ho havia fet en 40000 

Ha. (149). 

El llibre Major de St. Benet de Bages en els seus resums quadriennals 

permet constatar l'increment de la producció vitícola (delmes i collita 

propia). Aqüestes son les dades: 

(̂1821-1822 Exclaustrado) 

Aqüestes dades cal fíendre-les amb cautela, com cal fJéndre tota 1'adminis

trado del Monestir de St. Benet, per la barreja constant d'arrendament 

de la gestió deis fruits i administració directa. Així dones, en el període 

1801-1805, les cargues corresponen a la collita de les vinyes de l'heretat 

del Monestir, a 1805-1809 s'hi afegeixen el Mas Carrera i finalment els 

delmes i no tots els anys, L'augment dones en la quantitat de vi collit 

estarla condicionat peí tipus de comptabilitat pero, no deixa de mostrar 

la tibada cap amunt. 

El llibre de collites de vi de St. Benet de 1751 a 1835 (150), recull 

el volum de cada collita d'administració directa. Tres conceptes a vegades 

1801-1805 
1805-1809 
1814-1818 
1818-1824* 
1824-1828 
1828-1832 

891 c. 
1591 c. 
1647 c. 24 q. 
1823 c. 
2140 c. 31 
2900 c. 
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QUADRE 2.46 

Ptoduceió de vi a St. Benet da Bages. 1751-1835. 

ANY Heretat de St. Benet Heretat ce St. Benet 
* Ha3 Carrera Delmes de St. Benet 

Cargues 1751-1760 Mitjana 
ilOO móvil 

Cargues 1767-1776 
slOQ 

Mitjana 
móvil 

Cargues 1795-1800 Mitjana 
ilOO móvil 

1751 140 112 
1752 200 1£Q 
1753 113 90,4 103,2 
1754 110 86 103,7 
1755 113 se,4 67,8 
1756 112 69,6 80,5 
1757 101 80,8 90,6 
1758 67 53,6 91,8 
1759 173 138,4 98,1 
1760 l a 96,8 92,8 
1761 151 120,8 94,9 
1762 68 54,4 31,9 
1763 60 64 72,2 
1764 92 73.6 59,2 
17S5 60 üa 

59,2 

1766 70 56 

73 
80 
126 
128 
120 

152 
145 
322 
272 
270 
271 

130 
106 

260 

201 
171 

58,4 
64 
1G0,8 
102,4 
96 

121,6 
116 
257,6 
217,5 
216 
216,8 

104 
84,3 

208 

160,8 
136,8 

Exclaustració 

233 186,4 

175 140 

84,3 

185,8 
204,8 

245 136 
200 111 
189.. 104,9 116,4 
190 105,4 108,3 
225 124,9 103,2 
176 97,7 89,5 
150 83,2 88,6 
65 36,1 83,6 
182 101 86,2 
ISO 99,9 90,7 
200 111 99,6 
190 105,4 90,5 
145 60.5 91,9 
ICO 55,5 84,9 
220 122,1 39,5 
110 61 90,6 
231 128,2 106,1 
155 36 106,3 
240 133,2 117,4 
222 123,2 121,1 
210 116,5 127,2 
264 146,5 131,1 
210 116,5 130,1 
275 152,6 123,7 
213 118,2 120,1 
198 109,9 
186 103,2 

253 
287 

140,4 
159,3 

471 261,4 
353 155,9 
410 227,5 199,7 
262 145,4 172,5 253 
213 118,2 195,7 197 
316 175,4 205 ICl 
562 311,9 221,4 100 
494 274,1 228,9 235 
410 227,5 238,4 129 
280 155,4 223,3 
402 223,1 210,2 
426 230,4 190,8 
376 203,7 207,6 
235 130,4 

207,6 
242 

431 239,2 219 

E,xclauatració 

420 233,1 326 
289 160,4 277 
109 60,5 169,5 238 
304 168,7 147,5 176 
405 224,3 138,7 445 
222 123,2 178,8 333 
210 116,5 179,? 305 
470 2£0,S 168,6 510 
314 174,3 166,1 564 
303 lí8,l 445 
266 111 342 

274 
372 
273 
229 
369 
225 

94.4 
123,1 
94 
73,9 
127,1 
77.5 

104,5 
101.1 

87,2 
67,9 
34,8 
34,4 
81 
44,4 

33,4 
75,4 

Exclaustració 

112,3 
95,4 
82 
60,6 

153,3 
114,7 
105,1 
175.7 
194,3 
153.3 
117.8 

61,1 
52,5 

100,7 
101,2' 

103.1 ' 
121,9 
148,6 
lú8,6 
149.2 
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apareixen junts i a vegades separata: el vi collit a l'heretat de St. Be

net (terres a tocar el cenobi), el vi collit a l'heretat del Mas Carrera 

tant peí masover com els parcers i , finalment i a partir de 1795 el que 

es recull de delme. Alguns anys els conceptes es barregen, d'altres no. 

Per copsar si s'incrementa la producció, hem elaborat el quadre 2.46. 

Per poder comparar les series malgrat el seu carácter fragmentari, hem 

reduit a base 100 la mitjana deis deu primers anys i en una tercera colum

na per eliminar les puntes hem elaborat la mitjana mbbil de cinc anys. Les 

collites de l'heretat de St. Benet, encara que disperses, teñen una déca

da d'arrencada a la baixa, per consolidar-se a l'alga, en les dades poste-

riors. La serie que acumula Heretat de St. Benet/ Mas Carrera, la més con

tinua comenta també a 1760 a la baixa per enfilar-se després fins a índex 

200 per acabar a la decada deis anys 30 del segle XIX, per damunt deis ini

cia de la corba pero per dessota de comengaments de segle XIX. La darrera 

serie es refereix ais delmes. Aquests patiren la crisi social de fináis 

de segle XVIII i els intents de resistencia al seu pagament així com la 

Guerra de la Independencia -baixa clara en aquests anys- perb, a partir 

de 1820, s'inicia una vigorosa recuperado- augment de la producció? aug

ment de 1'eficacia recaptatbria? 

No volem pas forgar el quadre per extreure conclusions conjunturals pels 

problemes ja indicats. Si que, coro a conclusió, es pot apuntar que les tres 

series apunten a un augment de la producció vitícola. En línies generáis 

la prodúcelo vitícola augmenta al Bages perqué va créixer l'area plantada, 

de forma continuada. 

2.3.2 El rendiment de la vinya. 

Com hem fet amb el cereal de seĉ a anem dé les dades oficiáis a les dades 

extretes d'explotacions agríeoles, Unificarem les dades en Hl. per Ha. per 

poder fer coinparacions, malgrat que al Bages s'utilitzava la carga (1 car

ga = 121,34 1. = 1,2134 Hl.) 

L'Enquesta de Navarcles de 1716 atribueix a la vinya els següents rendi

ments (151): 

13 qualitat 4 cargues/jornal 9,83 Hl./Ha, 
2§ qualitat 3 cargues/jornal 7,37 Hl./Ha. 
33 qualitat 2 cargues/jornal 4,91 Hl./Ha. 

La següent font oficial també del mateix municipi és el Borrador de la 

Cartilla de Evacuación de 1859 i la Cartilla definitiva del mateix any (152). 
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Els rendiüients que atribueixen a la vinya son els següents: 

-Borrador 12 2S 3i 

1849 24,6 20,51 16,41 (Hl./Ha.) 
1850 24,6 20,51 16,41 
1851 20,51 18,46 14,35 
1852 22,56 20,51 16,41 
1853 20,51 16,41 12,3 
1854 14,35 8,2 6,15 
1855 10,25 8,2 4,10 
1856 12,3 8,2 6,15 
1857 16,41 12,3 8,20 
1858 20,51 16,41 12,3 

Mitjanes 18,66 14,97 11,28 

-Cartilla oficial IS 21 39 

ler any 26,66 20,51 16,41 (Hl./Ha.) 
2on any 20,51 16,41 12,3 
3er any 28,71 20,51 16,41 
4art any 28,71 20,51 16,41 
5é any 20,51 16,41 12,3 
6e any 12,3 10,25 6,15 
7e any 8,20 8,20 6,15 
8é any 12,3 • 8,2 8,2 
9é any 12,3 12,3 8,2 

lOe any 12,3 12,3 10,25 

Mitjanes 18,25 14,56 11,28 

Entre ambdós les diferencies son mínimes i al calcular les mitjanes els 

resultats son identics. Si les dades de 1716 son cortes -caldria altres da

dos que ho verifiquessin- amb un segle de diferencia els rendiments s'hau-

rien doblat. 

Anem a dades mes reals, Dues fonts ens subministren informació: la plan

tada del Mas Soleado St. Salvador de Guardiola, que al llarg d'aquest apar-

tat utilitzarero diverses vegades i que permet seguir l'evolució deis rendi

ments de 1770 a 1805 amb absoluta fiabilitat i el calcul que a 1850 es feia 

deis rendiments de l'heretat de St. Benet de Bages (153). 

a/ Plantada del Mas Solei de St. Salvador de Guardiola. Es plantaven de 

1774 a 1777, 13 jornals de vinya deis quals tenim la producció annual a par

tir de la qual podem calcular els rendiments (V, quadre 2.47). 

Segons aquesta plantada el rendiment es situava en 17,37 Hl./Ha. amb un 

mínim d'11,10 Hl. i un maxim de 27,17 Hl. Fixem-nos com aqüestes dades es 

troben perfectament entre la primera qualitat que assenyalava la Cartilla 

de Ñavarcles. 
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nUADPX 2.47 

Rcrdiment do lo plantada de vinyoa del Has Sale! de Snnt Salvador 
de Guardiola (1775-1004) 

ANY CARGUES CARa'ES HUCaLlTS I»./ HECTÁREA 
CGCLIDES JORNAL 

1775 34 ... 2,62 41,26 6,48 
1776 (1) 26,56 

56,31 
2,04 32,23 5,06 

1777 
(1) 26,56 

56,31 4,33 68,33 10,74 
1778 78,5 6,0^ 95,25 14,97 
1779 71,88 5,53 87,22 1J,7 
1760 60,00 5,23 82,51 12,9» 
1731 109,25 8,40 132.56 20,83 
178Z 66,56 5,12 80,75 12,69 
1783 106,06 8,16 128,69 20,22 
1784 131,44 10,11 159,49 25,06 
1785 110,5 8,5 134,08 21,07 
1786 97,5 7,5 118,31 18,59 
1787 142,5 10,96 172,91 27,17 
1788 90,63 6,97 109,97 17,28 
1789 89.98 ;?6,91 109,06 17,14 
1790 115,94 8,92 140,68 22,10 
1791 04,69 6,51 102,76 16,15 
1792 88,56 6,81 107,06 16,80 

15,06 1793 83,19 6,40 100,94 
16,80 
15,06 

1794 92,81 7,14 112,62 17,69 
1795 84,63 6,51 102,69 16,13 
1796 75,13 5,78 91,16 14,32 
1797 110,75 8,52 134,38 21,11 
1798 68,5 5,27 83,12 13,06 
1799 72,69 5,59 08,2 13,86 
1800 60,56 4,66 73,48 11,54 
1801 53,25 4,48 70,68 11,10 
1802 61,88 4,76 75,09 11,8 
1803 126,25 9,71 153,19 24,07 
1804 114,13 8,78 138,49 21,76 

Área plantada= 13 jornalar 6,3647 Ha. n= 27 x= 91,14 
Hitjana: 7,01 cargues/ jornal 17,37 Hl/Ha. 

(1) Aquests tres anys no comptem amb . les mitjanes perqué eren els anys que 
comengaven a donar fruit l i s primcrts plsntades. Fins a 1778 no podemconsi
derar que estaven en plena producció. 

HL/Ha 
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El quadre permet observar també quins foren els anys dolents (1801 el pit-

jor, 1800, 1802, 1782 i 1780) i els mes bons (1787 -el millor-, 1784, 1785, 

1790, 1797, 1803 i 1804). 

b/ L'heretat de 5t. Benet a 1850. A 1850 es dedicaven 25 Q, a vinya que 

produien 32c. per l'amo, que suposava les 2/5 parts de la collita. En to

tal 80 cargues. 

80 cargues/ 25 Q. = 3,2 cargues/ Q. 

Significaven 13,12 Hl./ha. mes baix que la plantada del Mas Solei. Perb, 

el document notarial havia d'ésser utilitzat per finalitats fiscals i és 

possible que es rebaixés la producció. 

A 1890, Roig Armengol atribula peí Partit Judicial de Manresa 16,68 Hl./Ha. 

amb un mínim de 8 Hl. i un maxim de 26 Hl. El Mas Solei, a la segona meitat 

del s. XVIII ja rendía aixb i els mínims i maxims son els que rendien les 

vinyes de Navarcles. 

Comparem aqüestes dades amb altres de Catalunya: 

-Valles Occidental, 1716 (154). 

is Qualitat 16,51 

29 Qualitat 9,9 

-Maresme (155). 

Premia 1719 - 11 Hl./Ha. 1§ qualitat / 4,9 Hl./Ha. 2a qualitat (156) 

Pineda - 12,7 Hl./Ha. 

Mataró 1717 - 17,7 Hl./Ha. 

"Mas es de pensar que el rendimiento vinícola del siglo XVIII en esta 

comarca debía estar entre 20 y 8 Hl./Ha." 

-Camp de Tarragona (157) 

Cadastre de 1717 - Litoral 8,67 Hl./Ha. 

Prelitoral 4,96 Hl./Ha. 

Cadastre de 1738 Prelitoral 9,9 Hl./Ha. 

-Tarreqa (158) 

Mitjan segle XVIII. Dona un rendiment compfes entre 14,3 i 17,2 Hl./Ha. 

-Pla de Barcelona s. XVIII (159) 

"Els rendiments per unitat de superficie son d'un mínim de 7,10 Hl./Ha. 

perb la quantitat mes freqüent al llarg deis anys es pot considerar que 

. oscíL-iientre 14,2 Hl. i 17,04 Hl./Ha." 

-Penedes. Can Bruna 1780-1790 (160). 

En aquest període el rendiment maxim i mínim es sitúa en 20,09 Hls. i 

10,7 Hl./ha. Considera, perb que una vinya jove en plena producció solía 
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donar una collita de 15 a 16 Hl./Ha. 

-El quadre de rendiments de la vinya deis Partits Judicials de la Provin

cia de Barcelona era el següent (161): 

Hl./Ha. Mínim Maxim 

-Arenys 10,52 8 15 

-Barcelona 14,37 13 20 

-Berga 14,93 11 17 

-Granollers 11,53 9 19 

-Igualada 15,15 9 24 

-Manresa 16,68 8 26 

-Mataró 14,25 10 20 

-Sabadell 19,87 12 27 

-St. Feliu Llobr. 13,8 8 25 

-Terrassa 19,27 13 26 

-Vic 13,14 11 16 

-Vilafranca 19,03 12 24 

-Vilanova 19,89 15 24 

Alguns treballs sobre vinyars franceses assenyalen rendiments superior 

ais aquí exposats. Al Llenguadoc abans de la fil.loxera s'obtenien 62 Hl./Ha., 

rendiments realment excepcionals (162) i a la zona del Saona-Loire, l'enques-

ta de 1829 assenyalava 19 Hl./Ha., mentre que la de 1866 el situava entre 

25 i 30 Hl./Ha. i en algunes ocasions 36 Hl. (163). 

Giralt planteja un esquema d'evolució deis rendiments: a principis del 

s. XVIII oscil.laven entre 4 18 Hl./Ha.; a fináis de segle assenyala indi

cia, sense donar xifres, de superar aquelles xifres; a mitjans s. XIX, s'es-

timava entre els 5 i 11 Hl./Ha. i en vigílies de la fil.loxera variava en

tre 10 i 20 Hl./Ha. (164) 

Per les dades aportados aquí no podem acceptar aquesta evolució lineal 

deis rendiments, mes aviat ens decantem per creure que, almenys a mitjan 

s. XVIII, la vinya proporcionava uns rendiments que oscil.laven entre 10 

i 20 Hl./Ha. i que es mantindrien, almenys fins abans de la fil.loxera. Les 

dades de principis del XVIII semblen mes baixes perb no son el resultat d'in-

vestigar explotacions agrícolas, sino dades oficiáis obtingudes a partir 

de cadastres. Caldra esperar que les investigacions avencín mes i clarifi-

quin el problema. 
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