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"Esta fs la récompensa que busco» que mis
recibidos con indulgencia el momento en que
descripción mía sea refutada por otra

(Sír W, Hlitory of th* World, 1614)



N O T A P R E L I M I N A R



NOTA PRELIMINAR.

Aquesta lest, és producte d'una, o
accelerada abans que d'una \
d'aprofundiment en la comprensió de les «Is
homes i Its dones van anar teixint en ei decurs ds la
seva vida cuotidiana Però, per deures» tots ens movem per
compromisos són ets de la

Aquest és fruit, d'un
inesborrable els §m
van una nit dun 9 dt a
Carme, Eugenia, Ferran, jav»er, Josep«
Ramona, Roberto, Teresa t Toni perquè aun tes
empreses sempre es convertir en ei

Però, un cop en ruta, tota obra tl
final és producte d'un fet a partir dt de
col·laboració intel lectual, de de i de de
suggerènctes, de i dures rectificacions. d ajudes t
altres inesperades i sobre tot, d'afecte i comprensiu Omitir als qui són
part ineludible de tes té aquest
per la meva part.

A Roberto Fernández li he d'agrair (a de la
investigació, però, aquest és, probablement, sols un afer puntual en
un molt llarg camí de treball, de rigor, d'exigència, de debat i des
que era una estudiant més de primer curs aflà per l'any 80 És tota una
dilatada trajectòria a la recerca del coneixement i de la sobre
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l'home com a individu î corn a ser social la qui ens ha aportat a tots els

que amb ell treballem, trajectòria que és part d'un bagatge vital, ja,

ineludible. Són tantes les hores de puntiísta dedicació al treball ben fet

que o.-icilment es poden agrair en tan breus mots

De manera molt especial i plena d'admiració t afecte, he de

fer constar el meu deute amb amics t, a la vegada, mestres i col laboradors

directes en l'elaboració dtl treball A Ricardo García Cárcel, autèntic ço-

director de la tesi, per aportacions suggerents en la

d'algunes matèries, pel seu suport sempre oportú > per conced»f-me

l'immerescut privilegi de la A Xavier Roigé, per la seva

sempre eihaustiva i entregada El stu m'ha ofert una

insubstituïble guia i ia seva manera de fer, un model i a Francesc el

més ttnaç davant el dubte i a qui. sovint, trobarem en

A Antonio Jové, el de la tesi i

moltes Han t dures les que

davant una no de tractar i a qui trobava la

manera de seduir Cap de les no ha

sense resposta i la seva ha donar-mt ta

seguretat de què al final, realment, ser de soiventar-ho

tot Sense ell. tesi "no to

A Tom Passola, perquè la seva voluntariosa i

precipitada incorporació a la docència no hauria pogut iniciar efectivament

el període de tancament, previ a la redacció d'aquest treball Ningú com ell

no ha estat l'amc que em feia recordar allò de què, malgrat tot. no

deixar d anar al cine i que un dia de descans fora de context era la millor

de les teràpies per a una més eficient productivitat

A Vfctor Bretón, el "rei del quadre", perquè el que

semblaven castells de números d'impossible organització, com per art de

màgia quedaven instal·lats en ia línia precisa per a fer-los entenedors a

tots els que havien d'enfrontar-se a un treball de contingut sovint massa
àrid. Tot el que he après del seu rigor i capacitat de treball forma ja part

d'aques.-is planes Ara, et toca a tu...
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A Javier de Castro, per la capacitat de trebaü inesgotable,

per tantes importants troballes, per romandre proper i per les dures Huttes

pels somnis de futur.

Als professors del Deoartament de Geografía i Història, pel

seu c suport. Amb molts d'elis he contret deutes directes al llarg

d'aquest trajecte, A Alejandro Sánchez, per la confiança amb què sempre

m'ha obsequiat, en particular en aquesta darrera de la seva estada

al nostre Departament, t per una molt llarga complicitat que ens ha fet

amics, A Eulàlia Vega, psr la amistat qu« no és altra cosa que un

acollidor en el futur A Llorenç Prats, per la rigorosa de

donar A Uadonosa, per un llarg mestratge i per sabar

sempre suggtrtr i donar peu a la que a la A

Josepa Bru, per tot allò per compartir A Pedro Fraile, per

un tan I a F ema per la nostra

comuna t per l'auguri de la de

A Caftueto, per ter I a que un ja

desespera de trobar i per de i amistat

compartida, de manera îan senîida

A Lluïsa Pla, en els i és on,

finalment, i construïdes poc a poc

A Rosar Cune!, per tot allò de les compartides en la

distància

A Cinta Pinol, 'para que recuerdes '.as buenas épocas"

A Neus Rué i Pilar Sánchez, juntament a Carme Escrivà i

Eugènia Garcia, per ajudar-me en totes les questions tècniques amb

minuciosa eficiència i pacient dedicació
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A molts amics que han aportat petites o grans engrunes
d'ajut i confiança; Eli Bravo. Carme Capdevila. Josep Cabases, Angels
C hau vel, Isabel de Castro, Ángel Dolado. José L Fernández, Angels
Guirau, Carlos Alberto Izquierdo, Emilio i Juan Molins, Pasqua Ortuno,
Jostp Pia, Mont» Pons, Àngels Regué, Mercedes Santiveri, Santiago Sol,
Vic Tuset, Roser Vilalta...

Ptr acabar» dos deutes molt A Teresa Ibars i
Ramona Huguet, Its Solament el fet de saber que a
l'ahre dtl W títl telèfon, amb problemes quotidians i que no ho
són tant, en saber quina fer i regalant-
me tones d« comprensió per alleugerir el pes d'una no sempre
soletat, valia tot el que hem compartit en aquests anys
inséparablement

A la Pepita i el Ferran, ia Han
molt durs per a tots i sols la < sols
la seva empenta, sols la de rtgalar-me a
través de 1 nrhan de en una no
sempre fàcil de i entendre, de I enyor de qui tan

i contra el desencís d'acceptar la Com el ells

la meva

MJ.V i E

Març-Desembrt de 1990



"Al principio fue la economía, pero en el de es el
hombre, el hombre a sí mismo y por lo tanto a la
muerte» quien actúa en la úe las la
demografía,"

(P, Chaunu)

"Tout l'intérêt de l'art se trouve dais le commencement. Après le
commencement, déjà la fin "

(P. Picasso),



I N T R O D U C C I Ó



INTRODUCCIÓ.

L'edito en construcció de la Monarquia és

una plural Són Corones les que

peninsular amb i de fer, de a

frec, de vegades, d'esquenes Però, no és l'única

diferencial Els conservaran, en tot i per tot, les

els il E! nés yna

prova prou

Una ja îradic.1 ens

portar a la les cat«,'ânes, a!

capdavant, funcionaven com una en el ¿el

conjunt de les Espanyes" una

contemporània ens la "les

Catalunyes" actuals Per tant, la la

consolidada trajectòria de recerca i les de

per l'esdevenidor quotidià ja» de

perspectives d'interpretació i I és on ple la

nostra proposta de recerca.

À l'acabament dels temps medievals, ens trobem un

Principat en convulsió després d'una de les més transcendentals
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de la seva història. En ets temps de1 gòtic í tes catedrals, ta potent façana

marítima va esdevenir »i <,entre d'operacions de li més enérgica i

expansionóla dt Its potencies mediterrànies. La de tai procés,

gestionat per les dominants barcelonines, va trobar ben aviat el

seu propi sostre, Endemés, juntament a la crisi urbana, es descabdella i

explota una incontrolada revolta camperola, principalment, a les terres del

centre -la primera de les fronteres de fa Catalunya Vella- en uns anys on la

feudal encara massa vitalitat com per a ser destruïda Tot

plegat d que, al ritme de la conjuntura

que Europa» es veuran tn uns on la

mort, la fam, la el dtsordre i la guerra instauren el arreu

i una puixança A a poc» la

la de les la

i tl retorn a les

bases duns nous an res no a les

eufòries per la de la Cort en un de

preus

Mes, en tot això. on es la dita

Catalunya Nova? És que l'jites a ciutat "busca" i o amb

un món rural majoritàriament mancat dels neguitosos "remenees" no hi ha

possibilitats de participar en la dinàmica del conjunt*? Com es va acometrt

la recuperació després de la crisi i quines les bases dels primer t crucials

anys de la modernitat? Quines són les implicacions profundes d'aquestes

realitats i quina llur petjada en el camí futur? De la resposta a alguna

d'aquestes qüestions, en podrem despendre la urgència de resituar i

replantejar quins han de ser els àmbits que guiin el camí de la recerca en

el futur. Cal aprofundir en la manera com es van consolidar uns concrets
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equilibris territorials per tal trobar respostes a situacions clares de

desenvolupament desigual Cal qüestionar una adjudicació tradicional dels

papers a representar en què Its terras de l'interior semblen ser un escenari

rural de recolzament i de suport» un bon centre d'avituallament, per a

l'esplendent auge humà i material de les terres del Moral, Cal, si més no

saber quines són les històriques que han teixit lentament la trtma

que aquesta dualitat.

Els de la modernitat lent n un crucial si hom

vol les fites d'un i

vingudes que ha des de la de la fins a la

de la P Vilar ja ens va marcar ¡es

pautes de Era els qut, en

Catalunya en el sí de l'Espanya

Moderna I una via t, à la per

capbussar-nos en its que

conformen el de la Catalunya dt Ponent Lleida,

tradicional terres, un a

tenir en compte No es pot per que la

tercera de les del Principat t la si ets

rosselloneses I, en el moment en la nostra recerca, en eis

darrers anys del quatre-cents, comença a acaparar, necessàriament, un

nou protagonisme perquè el punt de mira de tes ß no

està encarat al mar, sinó que cada dia més ha de controlar e) que a

les successes seus de govern d'una capritxosa Monarquia. La d©

Ponent conforma una silent frontissa entre l'orgull de qui acapara el bo i

millor d'una molt potent riquesa i l'esmorteiment i davallada de qui ha vist

enfonsar-se els més preats i ambiciosos somnis de conquesta Estem en
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una ciutat profundament marcada pel pes d'un« llarga tradició agrícola,

però amb una vita! divenficació productiva que la fa atractiva per a moltes

gents vingudes de fora És i*n centre d'intercanvi humà i material molt més

obert del que l'oblit historiogràfic ens pugui permetre de pensar, Lleida és,

al cinc-cents, un nucli ple de vital1* t i energia í una porta de pas gairebé

ineludible abans d endinsar-se en els perillosos camins, temuts fins i tot

per Cervantes, que duien a les rodalies de la ciutat comtal. Molts van

preferir acabar aquí la seva aver*ura itinerant. Per tant, ei seu crucial paper

en el "redreç" del coniunt del Principat ne podia ser menystingut per més

temps i, així, cal crtuar, com a primera petjada ineludible, una porta que

té, en el segle XVI, una primera parada t, en les evolucions dels

comportaments privats i individus, una preocupació

Així, el primer gran és el

coneixement de les de les estructures els i les

activitats I, parlar ens a aprofundir, a primer

i ineludible en la seva quotidiana en tot el que els

seus comportaments per a lligar-los, en una fast posterior, al

funcionament de les econòmiques i a les

implicades En primera tres la

nostra curiositat

En principi, tal i com ens recorda en P Vilar, la primera

gran pregunta quants eren els homes i les dones, quines les fluctuacions

en el seu nombre i perquè es produeixen, neixen i nenes, es

casa més la gent, arriben forasters a la ciutat o se'n van els que hi viuen,

quants, quan i per què es moren?. Quantificar sembla a!lunyar-se de

l'home com a ser social, però també és la primera ineludible gran tasca a

fer per tal de caracteritzar l'abast dels esdeveniments.



Efl segon lloc. ca! ttbtr com tota aquesta gent s agrupa

en petits de convivència, cal apropar-se al teixit de la cèl·lula base

dt ¡'entramat social la El món familiar és sempre ur, microcosmos

carregat de complexitat on, difícilment, surten a la Hum tes més privades

interioritats Es fa, així, delimitar el paper protagonista dels pares

en tot el que fa referència al futur conjugal i patrimonial dels fills, saber

amb qui decideixen aparellar-se, en quina edat es casen t quants fills volen

•o poden- tenir, i sobre el paper de la dona, gran

protagonista, sovint, en un

I, ers tercer lloc, cal de la vida i endinsar-

nos en les a de caracterització, primer, de les

activitats de ta de I època, de ia

i/o en la i. tercer, dt les que els

individus en condicionar, per exemple, de les exigències que hi ha

al darrera de les Fets, tots que ens donaran

pautes de referència per a introduir-nos, tímidament en el complex món

de l'estructura de t gensrats per les de la

desigualtat Un cop primera fase, en

serà imprescindible entrar en la caracterització aprofundida

econòmics, de l'organització social, esdeveniments de les

activitats culturals, de les mentalitats col lectives, dels sentiments i

vivències, etc. parts d un arrpli projecte d'historta total que,

evidentment, queda lluny ael nostre abast en el moment present

Encara cal, però, que reflexionem sobre qüestions

que, aviat» marcaran els estrets marges per on ens podrem moure Cal,

primer, tenir ben present els límits i les evidente de la tasca

de recerca que ens precedeix, tant sobre el conjunt del Principat com dins
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dels nostre prop emmarcament local, i, segon, posar sobre la taula les

duríssimes precanetats heuristiques en què ens haurem dt basar.

Separem una de l altra

La recerca sobre la Catalunya del XVI ha fet una

petrta part del camí, però» són molts, encara, els fruits que han dt

madurar En là tradició historiogràfica propera, poques obres s'han

que permetin trobar metodològiques o valoratives, ens

serveixin de per a iniciar el sempre de la

Fora d'algunes t de lobra que sempre punt de

referència per ais modernistes, la tesi de P Vilar,

disposem d'un i és I de J Nadal i E Giralt

sobre la des de 1553 fins el 1717 Estudi que,

no haver una ha de al

naixement de la un conjunt

d'aportacions, en dates actuals, caracteritzades, majoritàriament, per la

dispersió la manca de \ la

per convertir-se en d una

Pel que fa a 1 d de les estructures la

situació es, probablement, precària R García Cárcel ha un

primers que ha recordat i de la d entrar

en la investigació sobre qüestions, que precisen, dubte, del

treball »nterdisciplinar d'historiadors i antropòlegs Bona prova d aquesta

realitat és la recent aparició d'alguns reculls d'articles en revistes i llibres,

on han estat plantejades algunes de les problemàtiques fonamentals de la

recerca sobre el tema de la família en els temps moderns Resta encara un

llarg camí per recórrer, ja que l'estat actual dels nostres coneixements es

troba tot just en el bressol i qualsevol intent de generalització i/o de



formulació de models de comportament pot resultar agoserat, quan el

suport de verificació és. encara, minim.

Per últim, el món dt les estructures soeio-proftssionab és

el gran desconegut. Disposem d'algunes importants investigacions, unes

que perfilen la composició de la societat en conjunt, derivades de la

utilització de fonts fiscals pel segle XVIII (sobre tot cadastrals), i,

sobre grups concrets (aristocràcia, clergat, mercaders, pagesia,

menestrals, rodamóns, pidolaires, bandolers, delinquents, etc.),

elaborades, fonamentalment, en base als protocols Amb tot,

manca un estudi seriós i en profunditat que doti de perspectives

transtculars per tal de lligar els encara al nostra

abast àobrt les e, .ctures i en l'àmbit a una

leona d'interpretació àmplia del pe de que els

comportamtnts t els de a l'Antic

aportar, ©n aquest sentit, una petita que ens

nou sobre un gairebé inexplorat XVI que, molí sovint, es en

relació al que ts propi i peculiar de les centúries posteriors, d'altra

banda, absolutament permissible, enmig d'una tan forta en les

estructures de l'organització

Pel que fa al rerafons historiogràfic sobre les terres de

Ponent t, en especial, de la capital tenim una visió vàlida

del segle en l'obra de J, Lladonosa, Cap cosa suficientment rellevant

s'ha escrit fins a la data. La resta dels de la modernitat han

objecte darrerament d'una molt major atenció a través de la tasca de

recerca duta a terme des de l'àmbit universitari sota la direcció de R,

Fernández i, també, amb significatives aportacions des de l'àmbit dels

estudis d'història agrària com les d'E. Vïcedo, R. Garrabou i E, Tello, Aixf, a
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poc a poc, coneixem ja algunes coses importants sobre l'evolució de IM

conjuntures econòmiques i les estructures soaals i polítiques de li Lleida

del XVII í si XVIII i, a la vegada, s'ha obert una progressiva sortida fora dels

de la cap a altres ciutats properes qua repeteixen, a escala,

comportaments i ritmes molt pareguts als de la capital. Estem, per tant, en

un camí encara obert en què el cmc-cents és sens dubte el gran oblidat,

crractenstica que no és una casualitat, ni tan sols una negligència Les

precanetats documentals són de tal envergadura que la tasca de

reconstrucció esdevé quelcom paregut a un trencaclosques

I és que Lleida no disposava d'una

administrativ- complexa al model d'aquelles que, en de la

Monarquia, generaven de paperassa Ueida, lloc a dubte, no

és Valladolid» però tal no pot suposar d'unes

limitacions evidents Cal la tasca com un dur i, a la vegada,

suggestiu repte i donar primer un cop d'ull a tot el que d'entrada al

nostre abast, encara que penúria sigut el terme més en el moment

de definir la situació No tenim de no es conserva

cap recompte de no podem entrar en la de les

entranyes soaals a través d'uns copiosos protocols ja que els

conservats són quelcom més que precaris.. En tal adversa htm

d'aprofitar minuciosament el que tenim, que acceptar la

impossibilitat d'apropar-nos a les realitats d'aquest potencialment

suggestiu one-cents lleidatà La sortida l'hem trobat emprant,

principalment, una font documental molt rica i, encara, com dina P,

Goubert, en curs d explotació els registres parroquials de i de

casaments, en absència dels de defuncions. Els primers es conserven, a

Lleida, curiosament, des de finals del segle XV amb continuïtat posterior al



llarg dels temps moderns, els segons, de cronología met restringida per

als nostres interessos, abasten tota la segona meitat de la centúria,

Poques són les ciutats que compten amb tal reserva documental i, per

tant, endinsar-se en tota la complexitat í la riquesa que el seu estudi

imposava i oferia.

Altres detallats perfils, imprescindibles en el decurs de

l'estudi, els traçarem a partir del recurs a documentacions

complementàries entre les s'han de destacar, primer, els diversos

recomptes del Principat, en forma de que ens aporten

dades globals sobre la quantia de la població lleidatana, ¿»mb

seculars amplis, per tai de les trajectòries, ». segon, la

informació de que ens permetran

els de els de la conjuntura

econòmica En punts, documentació de com tis

acords del municipal, la normativa dictada i per tal de

reglamentar la convivència ciutadana, els de

pastorals, etc complementaran algunes de les valoracions que la

heurística ens parcialment a les

Migradeses documentals, dificultats metodològiques,

en tl suport teòric i de recerca previ, pautes totes que omplen

de risc l'aventura a iniciar. I, a la vegada, una infinita curiositat per saber

com els lleidatans dels primer temps de la modernitat van viure les

convulsions que s'esdevenien arreu i que van ser una clau fonamental que

els va portar en llarg viatge a través de la progressiva dissolució de les

estructures feudals fins arribar a la nostra realitat actual. Aquests són,

però, els màxims atractius de la recerca a iniciar: la consecució d'un cim
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esquerp és tl per agafar els i emprendre e1 camí. No

«is deturem més,
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CAPÍTOL I- FONTS DOCUMENTALS i METODOLOGIA.

Qualsevol problema a investigar sobre la vida en

dels homes de s'enfronta a un primer t

capdal entrebanc la recursos documentals que han

arribat a les nostres mans No cal entrar en sobre tot el

que això implica quan una recerca sobre pre-

industnals, encara si ens en el XVI i si el qye

pretenem conèixer son els de la vida individus,

naixement, matrimoni ¡ mort,

Ja fa uns quants anys P Goubert va dir, cert

atreviment (probablement constatava l'evidència francesa), que

"...pour mesurer la fécondité, la au mariage, la
proportion des remariages, la par âge et par état
matrimonial, les registres pariosstaux doivent fournir continûment un
luxe de qui rarement avant 1736, et pas souvent
après cette date. Certes, nous ne négligeons pas ces précieux
reseignements; mais ils ne pourront fournir que des résultats
episòdiques et tardifs. Quant à la "reconstitution des et de
leur histoire démographique" pour qu elle elle
relève peut-être du domaine de l'utopie, Louis Henry a pourtant
tenté (entreprise Lenormité du travail risque d'aboutir à des
résultats bien partiels, peu sûrs, fort dans le temps et dans
l'espace,.." (1).

(U- P Qeubwi *Un* ne*«M* fmtenqy» *n court d»»p>ol«Uir IM f*g«trw PÍ'CH»*,«U*'
T K, 1W4 p m ff» ••«{XMt« • i H»«iy IMt «»»*••• 9ê««ff«t>*««yt w «neu« IM r«fi«tfM

VIH 1tS3, pp »1-210
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El comentan és prou sucós com per a que obligui a una

justificació clara del nostre objecte d'estudi í de ia nostra

documental, probablement precària» però mai negligible Mol» estudis

posteriors, als quals no és aquí moment de fer referència, han donat ja

complida resposta § la precaució empírica d'en P, Gouoert, Intentarem,

dins uns marges humils i sempre cautelosos amb les mancances

innegables que presenten els recursos a la nosfra disposició (sobretot en

tot el que pertoca a l'estudi de la mortalitat), d'emprar el poc que s'ha

conservat, rentabilisant les al màxim (2). Com

sempre, el millor criteri és aquell que fa pensar que és preferible alguna

cosa abans que el no res

Sense més els

recursos documentals que provenen majoritàriament de l'Arxiu Capitular

de Lleida, mal catologat i infrautilitzat no, precisament, per negligència

dels investigadors.

1.1- LES REFEReNCIES DOCUMENTALS.

1.1.1- FONTS BASE. BAPTISMES.

A.C.L, Llibres Sagramentals, Qumquilíbris del annis MCDLVI enadelante,
Reg. 2.

¡2}- La» dificultats 4*1 tratoali i i«» mancança» «vidents d«:» raeyrtoa document»» 0*1 tagla XVi han

aatai fent da poiamiqua» *ntr* ata hwteriador» da la demografia, tart pal qua ta raterência a la valoració global

oa ' «voiuoô dal pobiamant, corn an rataeté a puntúala t concretes epetona malodotègiqyat Vegeu algunat de

la« aportación» conciata« '»copiiaöa« al monofrafic «obra *La demografía avant laa dimographa« i'50C

I670r corn IM da Q Cabourö.n 'mtroduciior aw problèmat da la démographia da ia period« iSOO-ttTO1, pp

13-11, A. SaHaMint, *La damographia rtatwnna au XVIè aiècla Sou'ca» at pombiirt»» da racharcha' pp 1948 i

da J N Biraban 0 Blanchtt i N Sroyard, Vour raconatituar la mo'jvamant da la population au« XVIè at XVIè

atédM* pp »4?, pubucada» a Annfjaa dfjiégopf§p»Bf jjatonqg«. 1980
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ACL, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1472 a 1490 (sense catalogar).

A.C L., Llibres Sagramentals, Baptismes de 1504 a 1 §11, Registre 3.

A.C L, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1515 a 1521, Registre 4,

A.C.L. Llibret Sagramentals, Baptêmes de 1521 a 1530, Registri 5,

A C.L, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1531 a 15%, Registre 6,

Â.C.L, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1536 a 1546, Registre 7.

A.C.L, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1547 a 15S6, Registre 8

A.C.L., Llibres Sagramentals, Baptismes de 1557 a 1568, Registre 9

A.C.L. Llibres S£3ramentals, Baptismes de 1568 a 1578, Registre, 10

A.C L, Llibres Sagramentals, Baptismes de 1578 a 1587, Registre 11.

A.C L,, Uibres Sagramentals, Baptismes de 1587 a 1600, Registre 12

1.1.2- FONTS BASE. MATRIMONIS.

A.C.L.. Llibres Sagramentals, Casaments de 1547 a 1565, Registre 19

A.C.L., Llibres Sagramentals, Casaments de 1566 a 1589, Registre 20

Â.C.L., Llibres Sagramentals, Casaments de 1589 a 1613, Registre 21

1.1.3- FONTS COMPLEMENTàRIES.

Â.H.M.L (Paeria), Pia Almoina, Llibres de Comptabilitat de 1484 a 1600,
Registres 82 a 93

A.H.M.L, Uibre del deposits de les pecúmes pertanyents al Hospital
General de la pnt. ciutat de Leyda procèdes així per luicions de
censáis com altres, 1539. Reg, 31

A.H.M.L, Compras de ganado para aprovisionamiento de la ciudad, 1556-
1601, Secció Administració de les Carnicenes, Registre 203.

A.H.M.L, Uibre d'Ordinacions de la ciutat de Lleida, ("Epilogacio
Ordinacionum civitatis llerde"), 7 d'Abril de 1559, Secció Manuscrits,
Registre 13.
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Â.C.L, libro Quinto di la dsl Or. Ptdro Raphtl Con* offei, y
visitador general de! limo, Sr Don Pedro de Aragón Obispo de
Lérida, 1596, Secció Pastorals. Registre num. 2,

1.1.4- PROTOCOLS NOTARIALS.

Â.H.P. (Arxiu Provincial), Roig, Manual» S 1 152.1586

Â.H.P., Gabriel Roig, Manual, s 1 306,1599

A.H.P , Jostp Aparta, 2°, s 206 158?

A.H.P , Josep Aparia, 3°, s 207,1S88

A,H P , Jostp Aparia, 6°, s,208,1591

A.H.P., Josep Aparia, Manual 8°, s 209,1593

A.H.P , Josep Aparia, Manual 9°, s 210,1594

A H P , Josep Apaña, 10°, s 211,1595

A.H.P , Josep Aparia, 12e, s 212,159?

A H.P., Josep Aparia, Manual 13°, s 213,1598

A.H.P , Josep Aparia, Manual 15°, s 214,

A.H P , Josep Aparia, Testaments, s 1 149,1587-1598

A H.P , Joan Guillem Berenguer, s 302,1588

A.H P , Sense Notari, Protocol, s 1 324,1594-15%

1,2- COMENTARI I VALORACIÓ DEL CONTINGUT,

Com molt fàcilment es pot comprovar, el gruix de la

documentació base que ha de servir de suport troncal a la tasca de

recerca pertany al tipus de fonts que s'han conservat provments del

control que el clergat exercia sobre la població civil en funció de la seva



30

participació en la vida de la comunitat Podem estalviar-nos

qualsevol tipus de preocupació, a de les que han molts

demògrafs francesos, pel que f a a la representative de la gent que és

consignada en aquests registres, per tal com l adscripció popular al

catolicisme és majoritària en territori català, en particular, i espanyol, en

general (3)

El tan debatut ttma de Its diversistats en la religiosa

dels ciutadans, especialment punyent en la gran majoria països

europeus, un cop iniciat el procés de la Reforma protestant, és un element

que no distorsiona, en el nostre cas, la tasca de l'historiador a causa de la

ineludible preocupació que, en altres llocs, comporta la presencia d'una

religiositat popular fragmentada Altrament» el problema de la població

jueva o morisca, tot i el seu tradicional pes t protagomsme en les

catalanes medievals, és un entrebanc que podem negligir, donada

l'efectivitat dt la tasca d'explusió, en primer lloc, i de la conversió,

formal, en segon, de la població que romangué al territori peninsular«

aspectes tots píegats sobre els quals caldrà aprofundir en

precedents,

Fetes aquestes salvetats, s'ha d'entrar amb major

deteniment en l'avaluació i anàlisi detallada del tipus d'informació que

podem obtenir dels registres parroquials citats i dels seus indubtables

límits, perquè com diu el mateix P. Goubert: ". .les registres paroissiaux

(3)- Sobra «qu«»! particular ¥*gcu !•• äitofvftciacion* q u» npiiefttn M FJ»«fy i L Henry

d« 0»pouili«m«iM »i d txplçit^tion d» ' ew civi ynç i«n P»ni 1965 , pp 1J-2S El probi*nw et petto (

•vio«w *n i« ten» noro-»ufop«« m*ntr« au« t'»r*« mediterránea, per '«on» otovtM IbfadM • to '
dttu»«i i impo»ici<b d«! procès a« Contrw*form«, «*u moN mito aot«d« d«th«Mttut rtgitiret psrroquwi*
cronologi« »inguiârment «vtnçadi iJ Lt Go« R Ch»rt,»f y J R«v*i (dm) \.f Hu&tê. Htptani B.ib«c 19N,

149-150)
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sont d'abord des documents historiques. • critiquer en primer lieu, et non

pas des machines à fournir automatiquement des doñees chiffrées " (4),

Un primer punt a constatar és la genera! de la

que servira de supon a la recerca Oes de Hntci de la seva oiaboració, ets

registres sagramentals de la Parròquia de la Seu de Lleida no presenten

buits cronològic» que trenquin el procés de reconstrucció de la corba

demogràfica Així, els presenten contjnurtat en llur inscripció des

de 1519 (amb unes també inscripcions que els períodes

compresos entre 1460-61, 1472-73 1487-90 i 1504-11) a 1600 límit

del nostre treball) i els matrimonis des de l'octubrt del ;§47 fins a les

darreries del XVI Per anteriors, no hi ha documentació

que ens permeti reconstruir les que

afecten ai nombre homes t« per a cercar algun

caldria introduir-se en fonts i a tes que ens

ocupen (5) Establert i la en ta

tipificació de !a informació que ens aporta la documentació, condicionant

ineludible de! grau de de les a

Comencem per una prmera t ne

ha romàs cap üe de defuncions La raó és la mateixa que

permet la riquesa, i utilitat de i de

Tai i explica J ta de ia Seu era I únic

dels de la ciutat on era dos

sagraments, que perdura fins 1602 que a deturar la

M ijl A jflmpgai gj:: Matgd_o)ggi<Jgí'SfÜiJi Jü

:Jt Hif|gfjfLMfi3yf'i Santiago da Compórtala WS § »i

lïi- ti«m»nt« lot« pt«f*ii «It qyat» caWi* AMi««-iM-ta una m^of M»nei4 p»' part íi»t§ >',»tc' «íiof»

qt-> M c«d.qu»n § =nv»«i.g«í «qoftt« paréala a«< D«»»at niMenc tti > evo raeiamw V P4r«t Morada O S

Wahar • "L* dcmo^rajRa hwlónca. an E»paAa «na »vaíwae^ erftea* Bfjg |̂fffii Hat^pfff a |§pjg§ Madrid
1«M p if IM
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recerca perquè la manea de restes parroquials del XVII -excepció feta de

Sant Joan- fa precària qualsevol proposta de recerca que pretenguí

quelcom més que resultats merament indicatius (6), Contràriament, la

sepultura la rebien els ciutadans a la seva pròpia parròquia i res no ha

arribat a les nostres mans provinent d'aquests petits microcosmos

religiosos (7), Sols a la més important de les parròquies, la de S, Joan, es

van conservar alguns registres, també de matrimonis, amb cronologia no

coincident amb la nostra, que són citats per J Nadal i E, Giralt en la seva

magna obra sobre la població catalana (8) Quan especifiquem la nostra

proposta d'anàlisi metodològica la manca de balanç pel qui fa a la

mortalitat serà un greu, tot i que no insuperable, entrebanc a ITiora

d'intentar reconstruir alguns dels comportament demogràfics vinculats a

l'estructura < organització del nucli Aspecte aquest que es fa

particularment important si recordem que tota una llarga tradició de

recerca, inagurada per J Meuvret, proposava la interpretació de les "crisis

de tipus antic" a través del de les corbes demogràfiques arnb les

econòmiques, lligam que precisa ineludiblement de f estudi i quantificaaó

de la mortalitat per ser aquest el símptoma més evident de les osai lacions

(i)- A travat da '• raearea da T Pattota hart» pogut loeyiwawta» amb c'e<. »-C una acia qu« nmgu i«

afana fu tan »oí« J U_ado«eta Ai 1602 a Hiten*« ai Ce«aall Qa«a«ai da ta Paarta qy« par mitjà da

fMQOCiaeíont *et»« a Rema par O Ramo« da (berra tttavia aaaoiit la ;o"ce*» o 3e cat« »f ai altraa a»g «»•••

pravt pafamart «Sa 190 lliurat Vagaw J Uadonoaa Nijtftna atLiyda. Vei 11 Tarraga 1974 p 162 i A M M t

Comalia Gañeran 434 2S da Maif da 1802 f 103

(7)- Pal qua fa ratarèncta a la moftalitM, aa eontafva a lAmtu C«pt.^at a« U«Mi« un .ode« anomanat

'Pfecio»a' qua racuM da manata yn tan! daawf anitzada • an yn marga lampera) trantacute la c'ttc'c at eautat

pía» i banafici» dalfuna cmtadant honrat» ,« r^ort» alt mamaacra daw quält s anear»aguan dalt pagament»

panodic» Ne aporta cap tipu» d*tn(orfnacié üb) da cara a eonaowf la dala tío 'a cauta da (a mort m tan tela a)

lampa qua ta qua aa cobra« al pagamam ni ai motiu da la tava craacié El coat« consta a m*t d titre» parts

qua conforman al §ry« dal (libra daatmaëaa a la racep>lac«é da part da actrvta! dat euNa ittur§ie Par tant, an

dai«am conttanc;a m qua tela tigui, a trtoi da ratarèncw

(R- Vagau J NadaJ i E öiraB, ya peputaftfg citaiana da lJMO_i_l71 ?... y tfffffitgf jticn *r§nfiut> «j a^>i

factaur» a« »pn dévaloepawfnt Parto, 196C, p XVi Moda» taran laa rafaranciaa a tai a aqyaata tati an ai

menant d avaluar la notab>a incidencia da tambada da) tom m gent migrater dala tráncate» ai Harg at tot oí
tagitXV!



conjuntarais de la població (9). En la seva absència, haurem d« refinar

tècniques a emprar

Constatada aquesta greu i important carència, fem una

revisió al tipus de dades i registres que ens forneixen els de

i casament abans Anem per Com a previ, cal dir que

hem optat per un tipus de buidat nominatiu fent constar en la fitxa que,

posteriorment, haurà de ser dt tractament informàtic, les

dades que un de ei

com per a permetre una reconstrucció de tot el de

creixement o decreixement del période queda

delimitat en la nostra de A

podem obtenir tes

1.2,1- IDENTIFICACIÓ DEL NOU NAT.

1- Mes i Any en que se celebra tl bateig de total t
absoluta la datació del Cal pensar, a ser

habitual en tots els registres que

esdeveniments es produeixen amb un marge de dits de

distància

2- Nom Es, en dobíe, que no es al de

núpcies quan el mateix individu es

3- Cognoms Sempre hi el del pare o cap de família, que

tindrà vital importància a l'hora de reconstruir el nombre de fills que

té cada parella i l'edat en què els es Els cognoms,

ja siguin del pare o de la mare, presenten una important dificultat de

mètode, per tal com la grafia és incerta Aquest fet ha comportat

que la gran majoria aels demògrafs extremin les precaucions a

l'hora de fixar el patronímic base que defineix un tan

(t)- J M»uvf»t *LM c'i»«* d« iub».»t«nc«» M i« tfè«jg«phi« 4« Ui franc« dAnewn
Pç>Pvi«lion 1948
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important com siguí la dels individus S, a més a més, ens

estem referint a un període cronològic tan allunyat en «1 temps, amb

les imaginables mancances «n la formació dels clergues, amb una

llengua, «n aquest cas la catalana barrejada amb fraseologia

tradicional llatina, de t vacil lacions i amb

un molt important contingent d* població forànta, cal pensar qua el

nac d'error i confusionisme acre« les ineludibles dificultats de

quantitativa "strctu senso' (10)

4- Sexe Saber si ntnxen o nenes, no ajudarà a

conèixer tn profunditat l'estructura de la estudiada, perquè

no ens permetrà de dibuotar una piràmide de població que delimiti

tes quanties dels per i Fora de l'interès per

saber el sexe nascuts ens serà útil per determinar problemes

d'tnfraenrogistramt nt ets nounats

1.2.2- IDrNTlFlCAClo DELS PARES.

1 • Pare Podem el del una freqüència

àmplia la i la procedència No serà,

precisament, a través que delimitarem l'abast i

importància de! migrate» 1 1 sí tindrem dades per a

proposar un estudi de la a del pare»
és a dir, un primer apropament a una demografia diferencial,

en paraules de F Lebrun

2- Mare La ineludible és la gran No tant la materna

a l'hora de ser registrats, com la paterna, cosa que, de manera

indirecta, ens diu coses del model oe patnlineal

existent En algunes ocasions, la mare es referència amb nom i

cognom (sovint aquest és el f«meni* del mant, cosa que ens ha fet

obviar la seva referència) i molt escassament sens dóna la

procedència geogràfica de la mare

(i®)- Sobrt i« Mlueió , í« nwiwr« d ob v,«r o sil*ug*nr »QuMtt ßr?toi*m*t v*g«y IM ivcomancctofl« 9»
M Fl«ury 11 H*wy Mfuwpti ji§nyfj:::: pp 27 33 i o* mcn*ra met nA»l't«o* B D**i«rdint P Bcsuctenip M

J Lép»é *Aytenm* Paint V Rtcô««itiA©B ttw F'»«ch^w»«S<âfi S«v«nMtih e»f*ify Mp«n«nc«'
PamH» Hirta^ Vel U 1977 pp 01-«3
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1.2.3-ALTRES DADES.

1* Filiació Ignorada A traves da l'important nombre de nens de pare

ignorat. " podrem aportar dades ei

tama de la Illegitimität i els abandonaments de i al món

urbà de la Catalunya del One-Cents

2* Basson« Aquest és un tipus de dada d«

demograíista, sobri la qual en farem

quantitativa i a títol informatiu

3- Conversions Són baptismes sovint de i

òbviament, no es corresponen à un t són

producte de la política d'uniformització que es pel

territori peninsular a ¡'època

Pel que fa als la

detallada i elaborada cal explicitar-ia en els

1.2.4- IDENTIFICACIÓ DELS CONTRAENTS,

1 - Data en què se celebra l'enllaç (dia, i any)

2- Nom i cognoms del marit i de la mullar ia
d'algunes comptades excepcions, del nom i del

cognom i, vnb certa freqüència, del No és

efecte d'altra cosa que de constatar l'evidència que les mares, en

aquest cas dels nuvis» sempre es referencien de manera

precària. El que és a totes llums fonamental és deiiar clara la

per via paterna. Hem modificat sistemàticament el costum de

feminitzar el cognom de les dones i, en ei cas de les vídues, s« el

primer tíels cognoms es corresponia amb el del marit difunt, l'hem

obviat per tal com, en realitat, no es correspon amb el de la seva

família d'origen.

3- Estat Civil La manera com la gent de l'Antic Règim accedia al

matrimoni és una dada de singular importància La incidència de les

segones (i terceres) núpcies com a reflex de les escomeses de la

mortalitat, la permisivitat davant el segon matrimoni dels homes i el



as

major control del de les dones (tot \ que un comportament
àmpliament extés). la econòmica

etc ) i, a la vegada, (ambient de
tolerància a l'hora son tots
sobre eis a de tos
dades estrictament Amb tot, ta no queda
aquí hi ha una ciada que ens parta obertament de les actituds

«I dt civil i tes dort«
Mentre ti la «s fa d'una

es fa a ii
en tl cas es amb una vídua), li es controla amb

rigor d nom, cognom i
dei mort «n el cas del

sobri els també 1er una pel qut
puguin a la professional, fis dt
1 matnmoni. durada del (tot i qu« ignorem la

de la ttc

4- Professió Res no de S estructura sócto-professionai de la ciutat
dt al XVI i, per extensió, de la gran major ¡a de les

Caldrà en el balanç que es

desprengui de la derivada registres parroquials del
segle XVI amb el que ja saoem sobre ei segle XVIII a través de fonts

i notarials per tal d'aprofundir en l'estabilitat o en les

ruptures de l'estructura i ocupacionai dels lleidatans al llarg de
i'Ânttc Règim (11)

5- Uoc de naixement Aquesta és una d© les informacions vitals ç
nostre estudi El lloc de naixement tns permetrà apropar-nos
complexitat dels moviments pobiacionals d'uns individus als quals,
tradicionalment, sels ha considérât amb poques preocupacions per
ve riar el lloc de residència en ei decurs de la seva vida Es una dada
sobre la qual ca! especificar la seva ambigüitat er, la consignació La
manera com er les actes es registra el lloc d'origen dels individus

(11 )- C*I <*» âqm rttoianctt a une ¡» ampli* i««« d* raewca «n )• qual tt»*f» d meioart tot un **f u« ö*
t»»i» a« fl*e*«e*«*iyffc »n cu't d« pt*ke*e«é qy* fem*«*» (* to*** d'un* p'0;*ci» a nv»»i.g»c,e »oo'o t*
•oc .»tai t* I* U*ida Mô m* M t «tic r*t*f inl «¡t tr*Mlhi M M A Serrerai Uytta °'» R Ny§ u*t " Pastel* M

n t T (twit »"if« ««t»» *n surt 4* r**l«r*sié
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no sempre deixa suficientment dar si es refereix als pares de cada
un dels contraents o bé a ells mateixos. En qualsevol dels casos, cal
considerar aquesta dada com una especificació de la procedència
de la família en conjunt i com a reflex de ¡'evident elevadissima
mobli« de tes gents de l'Antic Règim,

S- Domicili Ei sagrament es rep en una única parròquia, però els que
viuen a la ciutat es troben arreu, l'agrupament de la
parròquia d'origen {Seu, S, Joan, S Llorenç, S Martí, S

S Andreu, S Antoni) L'estudi de la déte
individus en e! urbà» la de la

de la ciutat, la o no un
determinat d i ft lloc triat per a
a la ciutat són tots en tt
en què ens i als amb

1.2 S- IDENTIFICACIÓ DELS PARES DELS NUVIS.

Tant t n el cas del dt fa

1 - Nom del pare I de la mare Tot i que no hi
ens permetin tot el de la
Els cognoms, de la
contratnts

2- Profésalo del pare ss és deis
pares nuvis, fer un a la
continuïtat o no en'.re les de t fitis i de «
gendres Aquest és un de que «ns pot
dels tradicionals de les de
l'Antic Règim La la
per a analitzar-los, tot i qut les
no conservades en el marge cronològic que és objecte del nostre
estudi, on troben la explicativa (12).

(1 2>« Mot« to Im t"b»og'«f » 3«"» -»• M » cl'v»i»« docunwiMciö â*fwada Ö»«i protocol* netanalt

com • ten» n«(Udbâ»» •« qu«'»»v> Mtudi ahtttèn« KX ,«, ¥*g*w *nt« •"'•» Attü tft 'ff.J,

*pi'c«dt ...... at ..... if. C -«"c -»» HjHitMii ....... fttJii_JiL9 :Col9f»f fa ,?MlyiB<»j}Mii jjgttoct
1»«, w«» »et»« noun»»» Soy>t« Ot fMigotf« ioaim. W»t « XIX

1979 i tetot« MP*CI» eener«! qu» »"* ocupe «t ¡o« d« M C Suffo Lépeí 'G'upo» »<K.«I»I
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3* Estat Hem dit en planes precedents que res no sabem de la mortalitat

Sols dos indicadors ens poden donar alguna dada indirecta: el

protagonismo dt la viduïtat com a modificador dels comportaments

matrimonials i la presència o no dois pares en ei moment de

celebrar-se l'enllaç Aquesta darrera és la que aquí consignem. Els

clergues són minuciosament explícits en deixar escrit amb la

corresponent abreviatura llatina (q°) si els pares romanen vius o bé

si ja han deixat d'existir, cosa més freqüent en el moment del cason

del que hom pot pensar Caldrà reflexionar sobre la duració mitja de

la vida dels ciutadans de l'època

1.2.6- ALTRES INFORMACIONS.

1 - Professió dels testimonis de la boda En els on consta, bastant

nombrosos tot i que no siguin exhaustius, ens permetrà analitzar els

perqués de l'elecció d'uns determinats testimonis i, a més, ens

ajudarà a acabar d'arrodonir el perfil de l'estructura sòcio

professional de la

2- Dispensa Son molt i, si el nostre àmbrt de preocupació» fos el

parentiu hauríem necessàriament d'entrar-hi amb més deteniment

Probablement el seu escàs nombre ens està dient que en una ciutat

(no un nucli rural) amb un important contingent forani nouvingut els

problemes de la consanguinitat es veuen redurts a la seva mínima

expressió per tal com el ventall de possibles opcions s'obre de

manera molt important Les migracions afecten sempre directament

els comportaments matrimonials (13)

3- Notari No s'han conservat, dèiem amb anterioritat, els capítols

matrimonials de l'època, però si sabem que els clergues eren

escrupulosament minuciosos a l'hora de deixar constància si

aquests s'havien signat prèviament i quin notari ho havia

protocolitzat. L'elevada mortalitat dels pares abans del casament, la

«lianza« matrimoni«!«» «n la eemarea eompe»t*lan« an lo« «igioa XVIi y XVllf

gtjt irmyi ü» CfOtottfi X Bareaiena 1W2

(13)- Aní ho posen a« manila«! molts aatudw parreqyiata qu* con*taf*n 1« importància d*l*
comportament» diteuncian qua ir plie« ei a.teronl grau a« r̂olagenitm« 0*1 fat migratori an nycltt urtan»

propart Vag« par axampla ai CM dalgunat parroquia* vaianciana* ta) i corn somantan J S Barnal Mart P
Run Torra« i J Samaban a 'U población da) Pa« Valanciano an te« i«giot XVI al XIX* an

pp 3TS-376



majoritària difussiò, d'aquest tipus de
document púbic i el protagonismo de la per via paterna (amb
l'ineludible que té aquest fü amb la preservació deis
patrimonis en una abocada a la i
la misèria per de molt tus donen
pautes clares per a ser analitzades amb deteniment

1.3-METODOLOGIA.

El tipus de d'investigació que ós

quelcom a la dun d aquí sen la

de les de una de les en tl del

conjunt Però el no és altre, en que, dts

de la complexitat de tes grans que ens preocupen

sobre el en es pugui ser de solventar-

les a través de ia mirada duna munió

disperses t Tres ere . les grans

preocupacions que formulat en el de els perqués

d'aquesta investigació saber quants eren els quina era la

d organització de la seva convivència diària a través del familiar i

saber en qu.<ies activitats principals ocupaven el seu de i

com aquestes conformaven una concreta i precisa estructura de

Es lògic pensar que cada una d'aquestes de treball d una

metodologia pròpia que cal explicitar

1- Anàlisi Demogràfica. No estem en una del

període estadístic, si acceptem ta caracterització de Cardoso Bngnoii, per

tant, e! recurs del buidat sistemàtic de census fiables de població ens



queda tl suficientment llunyà com per a obligar-nos a recórrer a tècniques

alternatives. Dos seran els gran fronts l'aprofitament de tos irregulars i

sempre criticables dades recollides en faits de caire (fogatges i

censos) que intenten fer recomptes de població i emprar exhaustivament

els registres parroquials per a aportar dades quantificabies sobre els

comportaments més estrictament lligats a la vida dels individus: naixement,

matrimoni i mort La tasca més complexa se centrarà a idaptar algunes de

les cada cop més sofisticades eines d'anàlisi, que proposa i la

moderna demografia històrica, per tal d'adequar la complexitat dels

mètodes de la demografia a la parquetât i irregularitat de les fonts

docun entais del període prt-estadístic Existeix una ja important tradició

de monografies sobre diversos nuclis urbans de ia península -citades

àmpliament en planes precedents- que centren la seva proposta

metodològica en a l'aprofitament descriptiu de les dades

demogràfiques, a fi i efecte d'aprofundir en la caracterització i interpretació

dels fenòmens que als principals esdeveniments vitals dels

sndividus Bàsicament serà la nostra pauta a seguir

2- Reconstrucció de Families Aquesta podria haver

estat, probablemet, la gran aposta i el gran risc metodològic de la nostra

proposta d'investigació El mètode, dissenyat originàriament per M Fleury i

L. Henry i aplicat de manera modèlica en el primer gran estudi que el va

emprar, la parròquia de Crulai (14), té ja tota una llarga historia d'anàlisi i

debat sobre les seves indubtables virtuts i les seves ineludibles

deficiències (15). Són molt escassos (per no atrevir-nos a dir inexistents)

els estudis d'aquest caire aplicats a parròquies del segle XVI, tant europeu

(14). E OwHwrftL M»n»y La population at Çr u IB.. prou»« flffmtmi« Etutff hiUgnaMi P»«» 1988
n 51- V*f*u ta vtleraeié mttMdwMnt cfiic« qu* «n t» w Xuta. Pfsftttmn Y yêtQdet flg Ja Mulf»f

Barcelona Win pp 32Í-33S
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com espanyol i, menys encara, en àmbits urbans amb cena importancia

numèrica pel que fa dl contingent poblacional que hi habita (16) Amb tot,

si no és per censos de població on es faci relació del nombre de

cases í dels seus habitants (documentació de la qual la nostra és

total i absoluta) res no sabem de l'estructura de la família i de tota la munió

de comportaments que configura com a ce" lula del Cal,

per tañí, acceptar el risc, mesurar els nostres propis

(irregularitat en la grafia, de mortalitat,

poblacional etc ) i intentar donar la màxima coherència s tes

de la tasca a iniciar Probablement, cal dir, ja d'entrada, que el mètode no

es podrà aplicar en la nostra recerca d'una manera minuciosa i eihaustiva

perquè la manca de de impide« l'estimació i

definida de la reconstrucció de nuclis conjugals t estructures familiars

Potser tampoc és aquesta la nostra única finalitat

Pretenem utilitzar les metodològiques que

anys de pacient i d anàlisi ens han aportat per tal

d'atíequar-Ies a les capacitats t la específica

documents Així, per exemple, per solventar alguns dels nostres dubtes

concrets i específics d'accés al matrimoni i descendències familiars),

emprarem de manera parcial les bases del mètode, a través de l'aplicació

d'un criteri de mostreig, que altres, anteriorment, han considerat d'utilitat

davant un volum de registres tan important com el que aquí ers ocupa

Molts són els que es lamenten de la manca de crítica documental abans

d'entrar en el balanç del treball, no és aquest el nostre cas* despullar les

possibilitats del nostre recolzament empíric ha estat la nostra primera gran

(10)- V*g*y p*r • un« avaluacié d* >•« arficurt«t% conctiM «n • moment <j»p .c«' ui nutod« •

'•8'»tf«t «MIC» *i tMlwtç «port«! p*r M Laeniv*r 'La fwomMufcon <**• famillM MM XV«*-X¥Uè *iéei*t ;v«'i

1960-1670)' AfifMjM d«_g»nofflfiD>mJ»iijgf;qu« 1960 pp §7-109
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preocupació per tal que ningú no es porti a engany A partir d aquí, tl camí

resta obert i, de cap de les maneres arts potartm en polémiques tan

atrevides, i preocupante com les que han entretigut t seriosos

historiadors, vinculats a departamentals diverses, la

qualitat dunes concretes metodologies, emprades, en qualsevol dels

casos, amb diverts (17)

3* Anàlisi de l'estructura socio-professíonal són

les que, en les fonts documentals del període pre-estadístic, ens

aporten informació sobre aquesta qüestió, però molt les

metodologies dissenyades per al seu tractament i qualitatiu.

Excepció feta dels estudis provinents de fonts de caire fiscal, a l'estil

cadastres del XVIII, poques sabem que permetin apropar

el model que, tradicionalment, ha la composició i estructura de les

societats de I Antic Regim europeu, a les quotidianes en què els

individus trobaven el seu lloc al sol en mig del complexe entramat de la

vida diària A través de la mostr? de població que es recull an els registres

sagramentals, tenint a més en compte els buits que la documentació

presente, intentarem fer, primer, una :aracterttzació estadística dels

principals oficis i activitats en què s'ocupaven els lleidatans, i, segon, una

anàlisi de les intefr©lacions que es produeixen entre ofici i procedència

geogràfica i entre ofici i smparellament conjugal, cosa que serà no

solament un reflax de les principals activitats econòmiques de la ciutat.

(17)* M «»K reterint • un« que eonstd*ro profundament **tènl polèmica entra el» Menador* lligat* •

ffhtatóna aconomica agrupat! al vedant da V Pérez Morada qua antraft an confrontació amb

aura» lligats a Departaments é Hi·iftna Moderna, com aifytr» eia del gryp de Santiago fent balanç erit»e da lat
aifiaa empradaa en cada eaa. éa a dir demografia de Mwa Quantitativa davant raeonattuceté da familwa Va§ay

V Pérai Motada y D S «eher, *La Demografia Hiatónee e« Eapafta " pp tt-i ï i j Nadal, 'Protege" a V Paiai

Moreda, M ,fim da maHahdad anja Eaoafta tränet cSaloa XVHtl» Madrid 1980, pp 8-9 replican» amb
dureaa f «r en j M Pérez uaic.a 'La DamegraKa eapaAola perunauiar en el «igie XVHI toa modeiea perrténeïM
noratiamico y mediterráneo*, Enampiar n« puWie« f 198«! p 22 nota 13 Datoatt daqyaat «pya »oí» portan a
mutila tancament» q u« rea aporten al eenawemnt ciartrtic



sinó de com aquestes condicionen una concreta estructura de classes i

unes peculiars pautes d autoreproducaó del grup.

No N Ha dubte que la magnitud de treball que implica

aquesta microanàlisi recolzada en més de trenta-mil registres de

baptismes i més de cinc-mil de precisa d'un acurat tractament

informàtic, el qual la lagnrtud del treball podria posar en qüestió

l'abast La informació de ha introduïda en dos

programes prg i prg), el quals de

oases de (hom« dbf, dona dbf. dbf,

pardonadbf, família dbf), per 0n Antoni Jo^é, que

seran el punt de per a la i de les

prèvia a la de la

d© buidat en p) 1 ) Ei de m

en cinc programes en tes

d'elaboració del Les van ser a "DBase IV"

A partir d aquest en la

quantificada va ser, en a 1-2-3'. que na

suport a l'elaboració de d'un

tractament estrictament matemàtic Des del full de tes que

calia representar van ser al programa de

"Microsoft Chart" (versió 2.C) En Hoc, la Que

exigsa tractament t comparació de es va preparar des de

la base de dades per a criteris de

amb "SPSS PC", La presentació na

amb "Microsoft Word" (Versió 40). Tot plegat, recolzat en les

imprescindibles verificacions manuals (no incloses evidentment en la

presentació formal dels resultats) per a establir i fixar qualsevol hipotètic



marge d'error que pugui ser causa de distorsió en les conclusions finals.

Una remarca final més. Hom st sorprendrà de què en ti diseurs expositiu

d« la mancar les i concretes referències

documentals d'arxiu, dt un valors

percentatges i que es fan tn tos argumentacions del texte

Exctptt en tls on era imprescindible, hem deixat

constància de les en el peu d© cada un quadres on

ertn les La tvidtnt ha la de no ser

tn la d'unes que un

àmbit de de l'habitual en les a

peu de

Per tant, en tes

de i i

i les dt la de en el del XVI, I,

fem-ho, encuriosits, en per el que els

peninsulars
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