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2.7 . EL Di VALENCIA, UNA SOCIETAT FRAGMENTADA.

La complexa del poble m és

gens diferent de ta que ha anat conformant en el decurs de! MU

històric J. Casey parti ae personalitat dividida entre la de

consolidar-se com a nació amo trets prop«, de dt to

tradició en la comuna, o bé d« igar-se als

destins de Castella, centre vertebrador tradicional d* la seva vida

econòmica (155) A més a més, també tl està

tant senyorials com com que conformen

territoris de morisca, tl predomini dttorta

front zones de secà, i són tots no a l'hora

d'entendre les evolucions deis de üevant

El regne de València és "per se" un microcosmos de la

realitat del peninsular

Durant el segle XVI» València visqué en estreta

dependència dels destins castellans Era una de les mes importants

capitals financeres del regne i es consolidà com el port de sortida cap a la

mediterrània, exhaurida momentàniament la vitalitat del Principat. La

bellesa de moltes de les restes arquitectòniques que conserven els carrers

de la ciutat ens parla clarament de la disponibilitat de diners i del poder

efectiu d'una societat clarament senyoria!, el pes de la qual va generar el

suficient malestar popular com per a propiciar l'inici d'una de les més

actives revoltes socials de l'època, les "germanies" Aquest no fou, però,

l'únic dels centres de conflicte. La dualitat monscos-cristians vells va ser

(1SSJ. J Cuttv. B RMBC.dt Viltnc«i tn tl «ate XV>I Madrid 1983 p
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peculiarment dramàtica • l'hora de valorar els costos humans de l'expulsió,

no solament en persones, sinó en enduriment senyorial i en trasbals de

l'economia camperola. Són dos factors a tenir necessàriament en compte

més endavant.

Abans, però, cal revisar quin és l'estat i línies actuals de

recerca. Les terres llevantines han estat especialment privilegiades pels

estudis de demografia històrica, tot i que ta quantitat no estalvia la

dispersió en ets continguts, ni les disparitats entre les metodologies

emprades t l'abast dels resultats obtinguts Algunes reunions científiques

han donat peu : carta de naturalesa a la sistematització de l anàlisi dels

comportaments pobiaaonals al llarg de l'Antic Règim (156), preocupació

que s'ha vinculat directament a la recerca des de l'àmbit universitari. En

aquest sentit, cal dir que la disponibilitat de bons registres parroquials ha

propiciat la recerca sobre aquest material, desenvolupant la metodologia

de la reconstrucció de families (157) A més, paral·lelament, s'ha endagat

una tasca fonamental de concentració i catalogació dels registres

parroquials conservats provinents de diferents zones del conjunt del

(190) E» tracta da la caMbrac* MI Tarca» Congrat sfHi«té»ia 4a ta Madtcma a) 1972 dat Primat

Congrat dMiMóna am Pala Galaneta al 1074 i amo poatanorrtat dai Primar Congre* a« Demografía dal Pal»

Vataneta eaiaorat al ISM <Aetat puWteadat »ot« a) ftoi da Eilydia totora pfblaeé aa¡ Pa» ValansA a VaMno«

« !9M la taec»e tagena dal quai (hiatèwa modarna} va ••' coo'ö.raö« par J M Parai Qarcia t M ArdC

(1ST). Own d'un ampit eenjwnt da raearca totora alt »at tagtet M la modamitat sa> dattaear pal qu«

la ait aatydit an bâta a la uttltSactâ da Ihbraa tagramantatt Q y« «ctouan ai tagM XVI R Batanee Carbonait

Ettuë» d»»»aarÉhco da Vo"<>vtr ttmlot XV1-WO Alwanta 19C2, j S Samai Mart, 'El movnmamo natwal da la

pooitcion da la tarra dan Oaicaran an MM tiftot M y XVr, Pjn»aao!oaa nym 74 1WO J Brmat Bt»»cr

'Aportación ai aMydio da la damegrafta da) Paw Vt.«nc»ano ta comarca da Valldigna durama lo» tiglot IM al

W, Artat dal Terear Cenorato Nactenai dt Htitgria rt» Jt.MadioM. Vsl li 1ÍT2 JV Mart gvfteifo dt i>

población da fareail i'5^'.i87Q) Cen»ibuciéf> a la damearafia h^éf̂ a vate»c>an« lat« da ¡«anctalyra

inédM, Vai«r.c.« Unwartidad da v'aitnc-a 1971 FtcuHad da Madiofw, J V Marttnaz Patona Una fttronto dt

taAorio Itico, Py3'f t« v ßuatffa H570-i7ai. tat« da bcaneíatura inédM Vaiancia Univartidad da Valait«,

1977 FacuBad da Gaogftfia a Htaiona, A Mama "EMudw da la damegrafla da Oliva a travat da lot archwot

parroquiaiat datpuAt da la npû én M lot moriteot*. Eit^Oif nyn 1 1972, P Pla Albaroia Lt PobitciQf ot!

Mtfquatado da Gu«0ti«ti an a> HQIQ XV<t. Aiictnta 1983 juntamant a titrât trtieía» P Pom Fuatar Atoacto»

aconom.co-tociai«« aai Condtdo da Qiive íiMO-i7SO>. Vt-anctt i960 T RipoUét Qonzálaz, Evoiuci&r da la

población an Bacrn n573-ie7Qj Contribución i la dameoratia httténca vtitncian» ta*» do ueaneíatura inédita

Vtiar>c«. Unwarwdad da Valtneía. 1979, FacuHad da Madtcma,
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territori (158), aspecte remarcable per tal com ha permès l'aparició

d'alguns articles al respecte qua, sovint, són tasca prèvia al treball

posterior d'investigació. Juntament a les fonts parroquials, al regne de

València disposa da nombrosos censos generals (1510, 1527-28, 1563,

1565-72, 1585-87,1602,1609), la fiabihtat dels quals és «n general bastant

migrada, sobre tot pel caire parcial de la població qua m consigna (159)

La matèria primera permet suposar que la recerca tindrà urt bon suport,

cal ara precisar quines han estat les grans Units de l'evolució de la

població del ragne,

Sembla ser que València no va patir un dur est-oncament

durant la Baixa Edat Mitja com el que va col.tapsar la vida de les gents del

ve: Principat La ciutat no s'aturà, mentre que els termes i jurisdiccions dels

voltants van viure una trajectòria desigual motejada de crisis puntuals i

(1 56' Enlr* aurai sai 3e»Uc*' «M reeytii 9a M A B*d*n*s Mart« . «Uf*» 'Arehwot p«''OQui«i«* y
demografia tuMértc* Moo«'c d* eatatef acío« «p'iod« a M« 'qumquafcbn* de I« comare« d« ei» PofM* lijytfjf

rfH«jtdr>i CgfM»wpcrÉP»i flti Pa>> Valaf>eia «y«t i i960 J ialia**»» t ant loa wetmm dat Va» íAlb»j<a

del Inventan«' EHudjj tfH«^éff> C<y»HjEti|pil:::,aj!Í ?tlt-ïiiÍSiÉ •»«"' * 1*** MB Staate
, *lf»v««t»ne «•( trchw« d« Pcnégutlé fvnaa* p«r?eqiMl, n̂ m* y mgrnopaT fitg¡t| fg C»ite Jt

Ettudic» *''C«m'"o« num Si itM J M ib«if* Foigado. X«« «»C»IW«M wiunteip«<« «dwàibcoa f aaümtot d«
la provine* d« CMt»iiôr- s«l«c VHI !«SO-S1 Í Ju«r a^j*. 'Cauiogc d«1 A/chrvc "»r-cxjui«. o« i« .g»«^ a»

I« Atumién o» AlaouM* AjjfJi 1 962 V Mwin«ï Mo««Ma t»¥» f̂nt_Jfl Afçftiya. f frfgamji tfĵ fpü .Martft tfi

Atiç«ntf Aiteant» 19W . taw^ Hwan^̂  d»l Are î»e PiroBsurt <jf Runfle«. Atteaí̂  1 987 J M Moran«
Royo, *€) Afchwe Panoqui·i <3« S Juan Baut'ti« à« MamaM'

¥01 I 1976 V Pon« Aló» fi veHwe p«r'CXJa<«¡ d« Ay Of« »onOo» m«nu»c'1O»' Aral»« ;> Ij

nwm 2 tM A Pov»d« A^o-« *ia«

d« la eonwea d«' Alo Mpra*' d> M _ Soci·d·tf C«»tf "y"»"»« q» Çyffcft. tVI i98i « Retot* Uuch.
'Catálogo y nueva« neia» tetor« IM '»ctof'«» qu« 'u»ron d« montcot an al Arzoo.»p«0c, M Valaneia y tu

X 1962. FJSéneh« Pucrtaa Çj|éltfQ: (fe :i ;|p
at QftfHitJa ...iSor §a»»itfot. §»<• JM ÎL SaKtupol 2 »oi» Mai d« ilic«nc,«tur« ."»día València,

Universitat d« València 1M9 F «cu«« d« Oaograta i M.«iof« • a Vic»"» *A«gi«M paroaui·i» d« '•»>!• d*

P»go i la 'mportanci« actuat da llur cora*fvae4 pa« a ta »t*t*maneacié demogràfica d« la liMòna' Qu«d«f"> d«
Paoo. mi« 1 1976

n 591 R Oarei« Cércai comanta lanàli« e»aclu«l oai P ía^w Naranjo an a* »anW da qua »oíamam
aén min.mamant fiabia« «It da '563 1 1602 maftiamnt un», vaieraeé eafragada d«»cept!Ci«m« pala da 1S27-26,
1565-72 tSt&4? i 1809 Solament tr*a daquact» canto* recuiiafi to pobiaci« mi·la da cfi»tian» , moroa i to
primara martat del »egle quada notablement dañada da banda Vegau P F arfar Nartnjo Le« mprnco« a« la
Corona de Atacan a trav»» da laa IHM da embargue M« da llicenciatura inèdAa Barcelona Universitat
Autónoma 1974, F equitat da Oeograti« i Muton« citât pat R Oarcü Cárcel a 'fl c«n»o da 1S10 y to
valenciana da to primara mitad dal »>gio XVI1 Cuade'nç» de Oeoartfia IHIÜI ti, 1976 p 49
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frequents oscil·lacions (160). L entrada al XVI va ser suau, esdeveniments

més durs arribarien d'immediat enmig d'una conflictiva revoto social, la

repressió de la qual va significar un clar triomf per al domini senyoria!, fet

de vital importància per a l'esdevenidor de tes populars

valencianes Aquest tou el gran signe que definí la peculiar trajectòria del

poblament La repressió exercida sobre els que es van revoltar com a

moviment agermanat va ser la primera gran bastonada a t'aparentment

tranquil la evolució dels efectius pobiacionais

R. García Cárcel delimita la cronologia de les etapes de la

primera meitat de la centúria en funció d aquest conflicte Així de 1451 a

1511, període on sanà gestant el posterior esclat, es pot observar una

lleugera tendència a la davallada, amb fluctuacions desiguals que van fer

que la població de la ciutat passés de 15000 focs al 1483 a 11 432 al

1510, de 1511 a 1523 es desenvolupà el conflicte, que tindria dures

repercussions fou un autèntic 'trauma demográfico", t de 1523 a 1525 es

va produir una visible recuperació, autèntic "take off' de la tendència

secular, que, evidentment, va estar plagada de desigualtats en els ritmes -

no oblidem la importància t protagomsme de les escomeses de pesta

(161)-, amb zones definitivament enfonsades i altres amb trajectòries

"ta eiytas d* València p«' la seva prosperitat demogràfica contrastava amb t decaiguda

Bareaiona El íogatge de '4*3 h «tribuía 15000 tees tres vegad** m«» gran que Sareetona Era ta ciutat me*

important dt la pen»neyla ( , tea d*i 141t any an que al fogatge it atnbu.a • 906 foc» la seva poMaeié hawa

gaireb« duplicat t ) la en»* demográfica ea ley sentir tanmateix almenys a la tena de) règne de (unadweié

retai ascens demogràfic enfia et 14301 et 1451 seguit d una diaminu&é entro el 14QQ t e! 140Q any a partir del

qual tímela* 4 una certa eetabiMiacie unto tendencia alcista ' J M Sa: rac r i E Dufén Hit»yia dttpPactos

Catatan* Dei» of.gan» § 171.4 Vol 11 Bercatofia 1S81 p 1Q01 Pe« a una v«ié de conj!. it del període r eviteu J

Climent i em«» De ie» Ge'mamet t ta Sov» P'«na Hitlèna de» PM§ Valencia vel UI Sarcelona i960 pp 29-22

107-114

(1911- ta revisté de lea dades de ia Oocumentaoo de la cimal permet constatar ta seguida i incidència

de toa ena« de pesta soora tot en ela darrers anys del segle XV i primers del XVI Vegeu V Pérez Morada iysf

erta» de monai.dad p 24? 23« t R Garete Cárcel 'II censo de 1S10 y la población valenciana de la primara

mitad del stgto XVT Cuadernos de Geografia nun-, it 1976 p <1 qui demostra ta continuïtat del cicle pestilent

dee del 1411 an 524 a fravec de les referències consignades en e¡s dwttrw weJeneían* (14» M3öamb720C

morts 1450 amb r. 000 U59 amb 1200C i4C6ambi2000 1479 14TI em6 1 100 180S amo 300 merle dtarts

i pe» acabar amb continuïtat de 1 Sit fins ei 1S23-24
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irregulars (162) A partir d'aquest punt, el creixement es va fer palès arreu

La tendència secular va resultar clarament alcista, cosa que es constata en

revisar les quanties censáis. Les xifres no precisen de gaires comentaris:

1505 amb 13022, 1561 amb 17.871 (sende incloure nobles i clergues),

1565 amb 19.121, 1571 amb 23.206, 1584 amb 24.029, prècticamtnt

estable ai recompte de! 1589 (24,787) i amb una certa davallada al 1602

amb 23,830 veïns (163),

No h¡ ha dubte de quines són les grans línies d'evolució

del poblament. Un cop superat i reprimit el conflicte social de principis de

segle, València participà del mateix tipus dexpandiment demogràfic que

havia caractertaat la vitalitat de l'interior peninsular, La ciutat s expandí, es

diversificà la vida als seus barris t els marges per encabir l'activitat urbana

es van fer, dia a dia, insuficients (164), Així a l'igual que Castella, els anys

centrals de la centúria foren una autèntica edat d'or, prova del directe

lligam que unia el functonamet d'ambdues economies. Entre 1530 i els

anys 80 del segle, l'auge pobiacional es generalitzà per totes bandes, la
9

densitat global del regne augmentà (arribant als 24 hab./Km ) i són

diverses les ciutats que ultrapassaren ei miler de veïns: València capital,

Oriola, Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Alacant. L'augment poblacional es pot

quantificar als voltants del 51% í, entre 1565 i 1609, el nombre de focs

passà de 64,075 a 96,730, amb un creixement més notable per part de la

(16D- No et «QU¡ •'• ctif« d«i noatra intcrèt. paré c«1 dir qu« la v*nKc«c«ó duM « term* p«r R Qareía

Cereal citent« rabatra «niï ta* tfadieionaltwant «cc»pt«o« qu« tata eotnooV la fapnwato dal movimant

aflafffianat amb Cttuct dal craatamnt i la vitalitat da ' •«p·ndim·nt pobiaoonai Nmgw no öubu qu« o«»pr** a« la

^nptMt, m tot conaicion» »on taverMM*« '«n«'» i* calma, p«fo la tftmegrato continu« presidida p«' la

mai·im tònic« •Irr·gui·na·c· d«mogr«f;« ••• «n'-.guo r«gim«n' V«g«u par a tin met ampM balanç *E) canto o«
1510 V pp «2^6

(163)- XMrat of«n«» pa» J Catay, B raqnf df Valèpya..... p i t , provmant» da c«n«o» ato îatt »ob'«
•Iguns« eomunrtal» vaianciana« ma|0f rtànamart da en«tian« v«tli qua pagavan antic« impo«lo« a la Corona

(IM)- Sagon» R. Qarela Cereal al f«»ultai da to ravoHa va tfaMar pa^adaa important« an la v«4a

urbana Es note array al a«b,lrt«mant «coocm.c da la« elaaaaa popular« i la eonteNdacte da fiH «anyenal qu« a

l'gual Qua an altra» eioiaU conc«otr«r» al «au habitat an bama molt concratt (Vagau 'Not«» «ebra población y

urfaanumo an la Vataneia da« »pío XW. «̂1«Qi XXV H7S pp 135-153)
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comunitat morisca (70% front al 45% dels cristians) (165) Tant m el món

rural am m l'urbà, la situació @ra similar (166). amb una notable ! capdal

diferència estructural amb molt importants connotacions la ciutat

s'estagnà abans (a l'inrevés que a Castella), mentre que el camp va seguir

la seva forta puixança, fins el gran estrall de principis de la següent

centúria: I expulsió dels moriscos.

Aquest va ser, probablement, el fet més significatiu de la

demografia de la València moderna. L'expulsé va alterar considerablemet

la vitalitat rural, sense que, tot i la importància de les xifres, es pugui

considerar com a causa d'una forta crisi demogràfica Entrem-hi amb més

detall Segons J Casey, amb la sortida dels moriscos es va perdre un terç

de la població del regne, cosa que va generar el fort a una

demografia que havia evdenoat una continuïtat en l'expandiment durant

l'anterior centúria (167) En aquest sentit, cal precisar que, a de segle

la població del regne voltava els 400 mil habitants (168), un 30% dels

quals, aproximadament, eren moriscos (habitants dels secans de l'interior)

i un 70% cristians (pobladors de les terres de reg i del litoral) (169) El

balanç permet quantificar la pèrdua als voltants d'uns 120 000 moriscos, a

(1ÍS>- Sagom B BOTAMMV M» i»fa*>a M P W t J t Ûaiabart •Econem· r
Hutorn flt EtPsM i ..... E dt Ote m Bwctfon*. UM pp 21« • 21«

(i66i- Pat no la* aasaMHi «I bai da «ha« dw*m conalànaa a un «Mmpto puntual •- (*mM rural En
•i ca» da BaNfafiiard t@caMaf wtuada «fit»» Qan*a > Oi-v» af »-d da tactual provine« d« Vaianeia IM adarve«
pobiac onat» rftocMw«« IM« »voiuc^ nmii»r tl iSiO »'«r t? M v*n • 1K7 K »• 13S3 M ecvciiant «l
1372 * It p« • cr«i»»r oot«t54«mtm «, '565 «f* 1 3? i »f« »i» '6Í 0« '609 «ny que T«-C J 'or-gen d un« fon«

(1122 «R* 44) ¥*g*u C«»«"ov« M«ê« Pwifl |.fpe >*gg|_ dmoonftc. t U
B*«f*0tt*râ 1«? p 4?

. J C*M* ft t*gna dt.VjjHtfjfH^ P S
- Sagem J M Pérci 3«fCi« «»n 362 000 QIM • pr.ncip.» M XVW v*n PMM' • »•' 42t OOC

un tu« «• c«arffn«ol mt«rc*n*«i «nu«i 0« 1 34 p«' mil f'L« £j»mog'«fi« ««p«rtOi« pwfWlMilW * p f)

(169)- Sobr« t« quantt« o« w pobiacio mon»c« i la n̂ oiMnet* «conAMwa a« >• •**• txpui».i> v»g»u

cl«Mic d» H Ch«b«« *lo« mon»co« o« t/»ltnci« y

p. W 18tO pp ST3-̂  T HMpwm a»^w U" conf l,do

V«i«nci« 1980 ( '«»•eouv'·m·mt d« eiviiiMíton« toi meniqiiM «u reyvunw M •̂t·nc· «u XVto

»tocto1 Ann>to» ESC » IMS t H l«p«yr» S«oflnfi» é» to Eifl·lto Mof.K« Vctone«, tfltS Crt *» «u» to

teM *oo«m«m«i »obr« to guw *t batwi IM concluront d «QUMU autor» p'ov»n«r o» > «vsiucciö M c«n»o«

v«tofKt«n» QIM meiou«r r«*»i»nc>«« • to quant« . dmtf ibuc* »«frrtof «i da ta pot>*aoû morue«
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qui caldria sumar els damnificats per pestes i crisis dt subsistència í» en

conjunt, sumarien un nombre d'individus proper ato 150000 Així, en

síntesi, es podria dir que, a mitjan segle XVII, els efectius poblacionals es

troben al mateix que de l'arrencada del segle XVI,

Valoracions posteriors, nan matisat la gravetat del

fenomen en el sentit tíe puntualitzar ta efectiva d una davallada que.

juntament a la incidència dels efectes de la crisi que pateix el conjunt de la

monarquia (pesta finisecular, desestructuraetó agrària, estroncament

industrial i comercial, crisi urbana), el territori, frenar la Knia

que es va consolidar amb el creixement del XVI J M, Pérez García i M

Ardrt són contundents en afirmar que el XVII no és una ni de

crisi ni d'estancament demogràfic (170) A més, els

permeten constatar una ciara tendència a l'alça durant el XVII. que es toba

en la base de la vitalitat del XVIII permet omplir part de l'espai encara per

repoblar amb el suport d'una forta onada migratòria que arriba al territori

valencià, incentivada per l'activitat de la vida comercial portuària i

Íntimament lligada a centres de vital importància, com Alacant (171).

Aquesta absència d'una paralització s'Ha pogut constatar a

través dels estudis dels comportaments poblacionals més vinculats a

l'estructura de la família Pel que sembla, l'edat d'accés al matrimoni era

ba«a, típica de l'àrea mediterrània, comportament comú tant per les

i'70i J M Pé»*f G«rc.« i M A'O'i *SMM ótà craeimwrta dt to pebtoeién valtncMna «n to Ea»0
M<x)»rn«' |üuän »CQr» pob'·dQ »i Paf VtJtftctà Mène«, 1QM

(171)» OM d« renad« é« fwte*Mt Mi t*0i* XVI tat IM g«nt» qjt êrnwi M Mgi* XV» MM p«í

rttmt 4« ctot«U com «r» Alce««, p«M«nt p«r l« r»<Ji»tribuC'<i d« 8«nt» p«' l·l 3« fepct3i«r «I* ItrrNerw

•bcnaonct* p«l« mc'i»co» i 0«i«it» toM (umäweie wnyo'i·l ë Mwg a« tot »i Mgi« XVII, M notâCi« •! tr»t»c d«

9«nt» qua pui tulcn i 91« wrifecn • la pwtfèra HavwMirw A pnneipw <M XVN, M nMa un PM »upanor del»

n̂̂ nt M «M p*r »ob»» d«t me« d**pobiat* d«it voiUnt» 4« CMttMé »<tu«ei6 qy* «n bon» mMura, h«

p»«0uf« fin» I »ctuaiit«« P*r • IMS »im»»i «• let» Mu**t» P'OCMO» »n to Mva pi«*m«ei6 a »volueiu «i MQI«

XVM, w*f*u P Rua Torr»» 'El p»« v»*nci»flo «n »l »>glo XVI to tt«n»form«c(ôn M um »eewdcä »fl'«"» »n to
(«à i E»c»ft» »fi »I «.qlo XVItl Hom»r«i» » P^ff« Vil«r B»rc»ion» 1985
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families cristianes cerní morisques (172), propiciat per la de

terres í pel manteniment d'un sistema d'herència en què la distribució és

homogènia entre els germans. Casar se aviat permetia que cada parella

tingués un elevat nombre de fills, fet que garantiria un sòlid creixement

natural de la poblado, al qual s afegia un elevat nombre de casamente

amb un dels conjugues vidus i unes moderades tañes de mortalitat En

conjunt, tots aquests elements han servit per a reflexionar sobre la dualitat

entre els comportaments de la Mediterrània i els de l'interior, que, a

poc a poc, en el decurs del temps condiciónala evolucions poblacionals

diferenciades (173),

2.8 - ARAGÓ, UN EXPANDIMENT INUSUAL.

Els territoris dt l'antic Regne d'Aragó es poden considerar,

en bona mesura, com a part constituent de la perifèria mediterrània per

dos motius. ES primer prové del pes del llegat d'una tradició històrica qut

vinculà els seus destins als del Principat català i el regne de València en

una unitat institucional sota la denominació de Corona d'Aragó. El segon

rau en el fet que mclts dels esdeveniments que configuren la dinàmica de

(172)- La p'»cocit«T m«tr"ncniti dalt momeot •» eeniMstfa par iot» r» wwanttfad©« «news qu* ne

•ampra tmptiea un*t taxa» da natalitat m»» aiavadat • cauta da tat pracèfiaa condición» da wda t« cju«

aqua»t» »ovmt aa vobavan Són eomtaont a« lat quals atian d «cord j C«My (BjlftfK da Vtlanea w

1§41) i S Vtneart fia» morwquw tfBfirw«eílu»t «y XVÜ Médt* AnnUtt tft Séff*o<praBh«t Hutonont. 1974.

M» 431 -44*t

(179* T*l (MUM don« p«u • i« propO»U O» dtfin.ciu dun mod«i «VW^M per »n J M Per« G«fd« «n

particular p*r i«« pottncitiilat» dt ewWMiwM qu» té «i d«'r«ft •nc·r· qu« «MM í«n t»mpr«n« «dat d »ce»» ti

matrimoni »tgui part d'un modal matrimoni«! pfopi da »ociatatt tfaoicn»nal» P»n»«m qu* et me« M '•

caraclarització dato comportam*m» aban» qua !• dalMtfaeté p'»ci»a da modal» aatlttea Pat a una millor

caractaf ro«eio da la» raairtat» da baaa vagau la racarca da J I, ibor« Lamia, 'E»tudio damegrate« da Manwat

an lo« airtea XVI » XVir Ettud'» ffftr» PobtaciC . I Raaianoo y Sa t̂to m ai Camp da Morva^ta Sagonto, 1tt1,

pp 49-95 J V Martinai Parona Un> btrpm» da »añono la^co . i 'Damografla y alimamacién an la baronía da

Patíralbay Buga/r« C81Û-1720)' ^ttydif. nym « Valancia 1977 pp 123-1*3 P Pla Aibarcla La DcQiaciCn d«<

Maroua»ado da Guad«ia»l .. pp 77 » M i Ca»anova»-Munoi-Puig. L»ntiç '»pirn
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ta vida dels aragonesos tenen molts punts «n comú amb el que s'escau als

anteriorment citats territoris. Aragó és una indiscutible Ma de frontera

entre el que pana a rmtenor peninsular i els batecs de la perifèria

"El siglo XVI aragonès m una centuria de gran violencia

(174), Entrem amb energia en la caracterització del segle La terra

aragonesa ha estat, tradicionalment, un exemple de la manera com ei

despoblament pot afectar unes determinades d'evolució econòmica

y de transformació dtl país. Curiosament, el XVI va ser un pocs

períodes de ta seva història on la vitalitat de l expandiment en el nombre

dels homes i les dones un inusual protagonismo d'una

societat en moviment continu, plena de i de en i entre tots

els seus grups constituents,

No són les coses que sabem amb de la

història moderna d'Aragó, però tenim ja algunes "intuïcions" Com

diu G, Colas, "En este vacío documental debemos recurrir una vez más, es

el sino de tos en Historia Moderna de Aragón, a la valoración

personal" (175), La perspectiva es exagerada, malgrat que conté un tons

de veritat. La recerca sobre revolució pobiaoonal de l'Aragó modern va

consolidant la seva trajectòria des de princps dels anys 70, moment en

que es van llegir les primeres tesis que empraven els registres parroquials

com a base fonamental de la investigació (176), que han «augurat

(174). S*ns* pal iiMNM »ou»»i *• r caiiheatiu qu* h «Wf w«n Q Coi«» L*ton* i j A Sctet

Ar«a-if tp r täte XV> Mmmwm» »oc '••«» . canfltstei pcitecsi 2«»»ieï* 1912. p H
(179* 3 Coïa» Utoff* 'Lot mo'!»co» ««genMM f «putoièn* D»tt'«"o» ArjflOn«m. Zaragoza

19N p 1t7
(176)- M C

Ml EwmoM La e^ t̂én Ot t» ontaouai 3« San Prtile w S«nH Mto J«^> «n » BTHI«H m<ad ot»

JA S*IM AvJMnt (,« Dot>i«c-«f 0« S«fpm'o «B lo» «IQIO« W » XVI. ZcMfosa 1M1 , A MMWK», JHtJj tot
C«t»tl«>o« »n la tftnudpn O« iot tigto» KVi » XVIII t«*<» 4* uc»nc ittuf • MMM, B*( c»iO"« UrwMmd« 4«
Bwctton« 197t, FtcuU«! (to 0»ogf«íi« i Huton« i, WnM M m«iti» «wtof Li DoOi»c '0" Of ncrtg ff Ar pjfg tB
IP* »iQlot XVII y XVI tMts doctcf»! .»%•<,«« 8»'t««Ki« ur»v«f»id«t M B«rc«>on« '962 f »cun«l <J«
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una encara tímida lima de recerca demogràfica i sòoo-econòmica, limitada

de manera mon important per la precària de recursos

documentals Problema que no és de cap de les maneres negligible des

del moment en que. per exemple, no es conserven censos generals sobre

la població aragonesa al segle XVI (177) Així, revolució dels contingents

humans s'ha d analitzar a través del qui es consigna en dos recomptes de

tes centúries veïnes el de 1495, de vital importància per valors' la manera

com s inicia aquest turbulent segle XVI després d un conflictiu fina del

període baix medieval (178), i ei de 1650, ja sumit enmig c%ls recomptes

evidenciadors de la decadència imperial. En l'àmbit local, se'n conserven

pel XVII com ei de 1643 de Saragossa o els de 1617 i 1685 de

Barbastre, que, en dels casos, sols ens permeten emmarcar la

tendència evolutiva del de les en el del regne,

A tot això, l'ajuda atorgada pels registres parroquials tampoc és notòria, tot

i que ha delimitat amb més precisió les tendències. La distribució dels

registres és desigual en el territori i, solament, s'ha intentat ter una

recopilactó-inventari com a guia per a la posterior recerca (179). En la

dècada deis 80, els estudis, en base a aquest suport documental, s'han

«WIN oblidar qw • tot» MUMM g«"«-»',,c twnfeé ht pwtonywi *• «Mud« O* J MM« Qenzu« *@tof*

p*«*« i monvjot "Notic.«» O» i* pMM à» ZvapOf* fl» i6W. Eijud'Ot 99» ßgpif!fn<f»ite ft NNJprt« _Mptftf«.

iffl, "U PMM a» HUMM a* i«i f 1M2". Zttíiem M ÈEBentmm O» Hntgn>J|gdtf«i§ iWS. *U eu··tié·*
mofmti »r BaiBî m» '567 1 70CT fejtfltj» tf̂  0« r̂tp»^o <•_ MUJO*« Mflflr»^ i»?f i Q ColM v«tof» y
0«'lt» O» C«»P« »nio« »IQ.Q» XV' y *V" Z»'«goi« tffTf

¡i 7T • C«i At gu« »»son» J A S»«» A«M«m «i qtw p«' CMtell* "•• t»t«i con».oef«i cofr u" document

O·mogr··x d« c«po« <mportânci« •) *C««« a« TeiMi Sont̂ w* p«' *-»sc «a • major« a»<« CMM ne to

met qua y« copn dM d* 14H, p« ta au« COM et per • MttMf Qu«nto*t M potiacic «ccupt̂ Diet p«>
gi« XVI V»g«u "Ar «gor «n «< c«n»c M 'o"i«t Oori*'«S Anêiis« C'»co'

J» H , tn>f ,t Mcxiy n « nur* 78 '979 pp 357-375

d 78l- C«w ou« IM tttat «Midi«, «m • «nr** p»t , o« MM HMÉOB» da t» aconemh P^̂ » at
Z«'*0oz* IM? i A, S«fT«rtc Moñudo *U po«X«c(<ifi •üMf·gon·M * tMt M »gic XV PMMM. nu«n

31 32 Z«r«goi« 1W«, pp 2C' ?33
A lot* y 'ufmo *̂ «M« a« m d«o» a»mogf»»ieo« y «conormco» com«ni<Jo* *n IM

»oi i, langet«, 1StO pp 569-572 1, t«mt>« un« »«tor«cic a« po«»iD.il*$» tel p« M C
*LM «rehivo« p«'oqw*t« sene <U*HM p«<« to mv««ig«cion a« « f».«ion« a« Ar·go-«'

a« ' . •ttuJî  »otyr« Araoor 2«f«goii '97S
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anat incrementant de tal mènera que ja estem m disposició d« ratificar el

que les paneres intuïcions semblaver, proposar pe) que fa a revolució en

el nombre dete hatmiïs (180),

Sense pal·liatius, el segle XVI demogràfic aragonès tou un

període de creixement, solament comparable en intensitat at postenor XVIII

(181), Segons et cens de 14%, la població del regne es podria quantificar

en 51.540 foc», xifra repre&entativa de l'Ma d'un perfode de recuperació,

després d'una llarga etapa de trasbals demogràfic i econòmic (182) Des

d'aquest punt i fins la propera dada censal, rexpandtment sembla

indubtable arreu », així, al recompte del 1650 la població regnícola

augmenta fins ete 70 737 veïns

Les referències d'algunes de tes principals ciutats

estudiades així ho confirmen d« ta! manera que la verificació de l'auge

assoleix una important homogeneïtat territorial Saragossa, capital del

|1§Q)- Entrt alguns estudi« poeten«»» pod»" citar P Fbco y MJ Lapena, •Aproumacten • ia
peMaoén da Tetazena i«ol·l7i3' TyfUiC Tmtona. 1MÖ, pp 223 t w , l Martina*. i
God. n« »p ei »¡jftp.̂ yi •* tarta y ¡ft hojTjfef} . test« de ieeneature inédit*, Zaragata, Universidad é» Zaragoza,

'9$w, facultad de Filosofa y letras, P Vísenle Oonzatac, L« Alfnunta ̂ Pcjjj j8edjoa_fnj!|f«jpotvdl«. f.*J»» *
PoOmciQn y «tp»clo» »conom.ço» t»»it (M Uc»nci«tur« médite ?«.«goz« Uf"v*r».ä«3 4« .'«raoci* 1979

Facultad 0« Piietefia y L«frw. n. López Batalla,
. Huaaea, tM7 S CaMtte E»pmov i A Serrano Matin«, *La O-.ntm«.» M la pobiaetan d«

Jaca aw «r*» loa wglea r/iu-xir Aftgon.a $«cr« num 1 ittt pp 7V95 f j Dom·n·c" Vilagraaa, V»
»«.•cufxJrdfd Icftena «n Mt «U« (1643-17MI'. Jy^n.mç Zu'rt« Rev*'.« d» hî pn» nun 57 19M, pp 129-IS6 i
aMr*r (•»>• a« iwanciatura ltog«tfM dawam*«* a la UruvarMtf da §*rag®aaa com «« d'à Ptfili« HamaMax,

'650 ̂ 50 Eitua.o a»-^9C'É»icç P
iiaffa dt Canursi an »t I.Q le XVM) • M C L.9»«a Ow»««̂ , L> poyi>ciQf o» *v»ft>« an ri urtc XVp Waaata obvi
cornante qu« ta ptatoiane« par aatytfw aal XVM n« •* eaaua), amé implada, »ovmt. p«r t* di»pon.cinat o ne
o« tont» documenta;»

(181)- E. 5amarie«z Ci»m»nt» i 0 Parat Samön cafMiqyan una rotund» aMmac«é dal aafon an at
•emu qua *Arag4n aî amnanlé un gran crecimiento entre 1 711 y 1 767 dophcando au pot icio" liguai que ai
•egla XVQ ganande peao relativo en ei c-xi|untc eepaAol y que §e traît de un efecimtante ba«:am» unrtonfM en
iodo el termene . ', CM« que ne va ebviar el fet de aagutf maiMnint un eatat de dependence eccnom.c« Vefey
"El »igte XVII' an Aragon: une «cortóme dependente', R. Fernand« (ed }, y £jßjt* jal jtgtf _X\^ . pp 565
6*V *»p pp, St7-M

(182)- L'etapa inaJ de lEdet Mt|»ne va ear, com gamba arreï.' w període turbulent Dea del f 429 al
1495 la població havia créée«« en i«* 20% -de 42 683 toc» »t» 51 540) malgrat la raaêneta m.merrompud« de
la p*eu dea del 14M, la plaga de Nagoata «e I4t§ « lee connguem» eaqyelee de fam, «n« de
augment «e b mMadtaf Implteato. Son dadee de Q. Coïa» Latorre i J A Satas Aueent, Aja ĵg al
P It
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regne, tenia, a les acaballes del XV, 3 968 focs que augmentaren a A 451 a¡

1548, segor» apreetai J,f,Asso (183), lirbütre passa di 4SS v*im «I

14S5, • 515 al 1508 arribant als 800 al 1610 per a davalar a 738 el 1650

(184), Calatayud vue expandir-se els 3 515 veins cía 1495 fins als 5 620 da

1610 (185) En l'actual província d'Osca, la (»Hat d'Estadilla augmentà de

m veins, en la primera da les dates censáis, a 200 al 1Í10, cosa que

suposà uni ,15% d'increment anual, patiní "a postariorf una brutal baixada

que la va deixar amb 32 veins al 1650 (pèrdua d'un ?4%) per de la

guerra catalana (186). I, en un altra àrea territorial, pobles del senyoriu de

la Catedral d'Osca, com son Yéqueda, Banastas i Tabernas passaren de

53 cases al 1495 a 64 al 1565; mentrt que Moria +• -jmentà de 9 a 15

veïns al llarg del seglt (187), No importa la jurisdicció, ni la zona

geogràfica, ni la majoria racial o religiosa dominant. Aragó al seglt XVI

observava el continu creixement en el nombre dels seus pobladors. El

balanç permet apuntar que es va produir una duplicació, per terme

general, passant de 200 mil habitants a 400 mil, aproximadament, entre les

dues dates censáis extremes de 149511610 (188). Amb tot, la densitat de

la població no es va incrementar de manera notable (al voten» dels 5
n

hab./Km ), cosa que parla ben a les clares del baix punt de partida.

Si sembla que l'expandiment queda indubtablement

verificat, tot i que encara manqui molta base dt recerca per omplir, el que

(1*3)- J i AMO, tjüjgjt df Ij tgf .poütea .̂. eut p«r G Coito i J S4M Afagea T«g tliris

, P 21
(1S4|. Tondent» quo roftteo fooludi do IM eo»too§ tapwmcto qu» »̂ «e»««« «n clar mowffwnt *

duftnt •! XVI, m*ntf* quo to <J«vti;«Ot »• i« lònwa d« ta MfteM («Win« ftn» t»n bé 1717 m «• tom* •
nour un« c*rt« r.eup«f«ei6 S«l«» conml«'« «qu««t« ifiit «voiutiv« Mm un« bon« «»»mpiilioci* d«t qu» paats

«n cl cori|unt <!•! r»gn« StgewJA S«l«â Aut«n> ^ pobUciôn aa 8«ft*«tro pp 1Ü-131

(lest- S^on» V B.«lx« (to Ory %D«moflr»«« d» !• eomun.d«d M Câi«t«yufl wi •) «fto XVIf, jff^nmfl

Zunt« Çgf dtmo« d* huton« nom 2S-Ü Z«f««oi«. 1«76 pp 551 M

(1801- A Up« B«UII« U potincan df ^Hfdiili pp 4§4«
(187)- J M Latoff» Cin«, 'Lo« Mterie* M CaMdo d« la Catttfrcl d« HU«»C» XVl-XVU)*,

Ry/iHf dt HutQfn num 58 Z*r«fMa 198â pp 61-52

(1881- A C«»>«llM LéftM («lit, Atffl^n «r. ̂  h»tofi> Zcrago» i960 p 254
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cal te atrevir-se a identificar les causes que N donen suport Segons Q,

Cotas i JA Sate, cal parlar de causes i de frens dol creixement (189),

Entre els précipitants, cal citar, en primer lloc, la importància que va assolir

•a vertebrado de l'auge poblacional amb rexpandiment agrari, cosa que es

posà de manifest en la colonització de noves terres i en l'extensió del reg,

sobre tot en la zona central de la vall de PEbre (190). En segon, la

potenciació de la vida urbana que comportà un notable desenvolupament

de les activitats anesanais i de les transaccions mercantils (191) I, en

tercer, la força de l'onada migratòria que reocupà un territori quasi buit,

fugint de la saturació demogràfica de la zona sud de França, que va omplir

de neguit els carres i places de gairebé ïots els territoris de la Corona

d'Aragó,

Sembla ser que la sobrepoblació de la França meridional i

la devastació i inestabilitat causada per les Guerres de Religió van

propciar la fugida. La proximitat territorial, la llarga tradició d© convivència

històrica, les possibilitats d'oferta de treball en uns territoris que havien

patrt una notòria despoblació en els darrers segles i la presència de

nombrosos intercanvis comercials eren tots factors a sumar a l'hora de

valorar la importància i causes d'una original onada migratòria, que, en el

cas aragonès, va perdurar fins ben entrat el segle XVIII, a diferència de

Catalunya que va veure decréixer el ritme cap els anys 20 del segle XVII,

(IM)- O Celat y JASala* Afag^p an t/t täte XVI pp 1MS en «pte«*« Ma
principals dai mare •aeto··eenènve da lAragé dal XV)

(190)- Par * ur.« m*» datailad« praetaiâ daë «any« Qua «t pfedyatia« am •' mon agra't o« lèpoc«
v*f*u O Colea LMsrr* yyjljtf tfltf • Jfujftfaa an let «igtc« XV! y XVII Zaragata, 1MQ ,,

(111). V« î 0 R»dondo ¥«M^Mlta LM oo«ifMe îjfjjfejjjiMnp| m ti MC <*• Af îéa tn ti

¿•'•ocia. 1979 F»cu«»d <to Fik»o»¡« y U»M i Lot or»m>o» «n Aragón ^yr»ntt la Ed>a Mo<3»fn> Zaragata
1M1 , J I Gomaz Zorraqums B co">«fC)0 an Arasen dwtim» »i »igio XV' la f«mili> Z«poft« t*t>* da Ueansiafufa
ina<J«a Zaragoza Un»var«ioa<J da Zaragata. 1M1, Faeutatf da Filoaofl« y Latía» i M mattNi autar LO«
mar cadaf a« ar. al Angón d« M-î te_-K..l-..8fl- '••'• «Jocio'ai '«adrta Zarag^a UnMawdad da Zarageta
1MS, Faculíad da F.lotofia y LattM
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anys ja sumits en greus desordres estructurals Aragó va continuar ésent

atractiu perquè l'expulsió dels moriscos havia deixat un dur buit laboral i

humà per omplir L'arribada de, trances (*,92) no va quedar oxempta de

generar enfrontaments diversos La gent no «to va acceptar amb facilitat i

la vida a les ciutats i als camps, cm as van assentar majoritàriament, va

veure sorgir noves hostilitats a sumar a les violències diverses que

caracteritzaven la vida en aquest mogut segle XVI (193),

Però, no tot va ser creixement, també van str mote els

frens, els límits que van impedir que l'auge arribés a ser capaç de

transformar les bases que regten el funcionament de ¡a vida del regne. En

primer Hoc, res no va canviar en l'estructura productiva i, per tant, els

sostres que arreu van deturar l'auge del XVI també van actuar a Aragó,

Les males collites foren frequents (194) i, més important encara, la pesta

era una de les ineludibles companyes de ta vida diana (195), tot i que a

f1t2). C* f*e obhdar qua aagona ra*a*anc«aa «alt tribuna* mqwaMnato «wí*»*w« camal«»«

davant la p*n*lf*ct4 O» powiota» hugorwlt ai» eétewt* vatorafbua da :• nnportÉncia da tambada dat cenBngant

fraeét aa wtrava«, a« un aipadiant da) 1ST? tn un« wiquafia part M to pee««e*é a*- fagna . ti 16M •" un

QllCft «ugm»r«r>1 • y« «% «I '838 Tot i tar animació«» atag»*adat, tadaetawar» M»M o^b'» al AM» to

raalftat Hai M migratori dat da Franca cap t »a» tamw arag@n*Mt

t'Mi ÖM coriíiution« y«'O'«tN«» «** *«»ci»» > impotèno« <3« fambacM «MM francMoi a Artfé M

podan «rote«r me! Ban atpaeificadM an un «lid« toiau paré meaèbc an pi«"t«i«r ato tama« tonamantai» vleuiatt

a* waciamant da la qúaattá i qua ha aatat la baaa da lat rafaranoaa aqyl «pofua«» Vagau J A Salât Autant

Xa mm.graci6n franeaaa an Aragén an to Edad Modama*. Ê ud«i d»i Daptlf̂ a t̂c ..... at Niitecta MgO>f" t

Zaragoza 19W-86 pp S1-77 i, també dal matow tuto- <Jo» aAelaa pravtt 'Let 'ag.ttiot Dfoqoitiw come

fuafta para al aâ id«e da to wwfraeién kan^«at a" Barbaatre ««v« ¿o» «antunat (t̂ M XVl-XVIQ*

mjmt 7t44, Huaaea. '974-77 pp 6 7 -«4 t 'Lt Mwngiaeiin franeaaa a Barbaate an ¡m Mglet XV! y

Eatud>ot dt Hittcfif Myiamt Zaragexa, 167? pp 4144

(1M>- Sagott Co(at i Salât, la tttxwiegt* té una tifufieaBwa taguxla 1S4? l%? '563 iï?i 1S72,

1582 tSNténanytdapanúnapaf atent

¡195) Mon» van »a- ti» tfrt t*»ot«t» par p«»te» t4IM6, iSO"4, 1 519 1523. l IS» 1SSS-

67 Cat Oír qua la paata ma» important da) aagto v« tat la dal darrw dal» pariedat citt» gu« va aaaobf to »«v t

maxima viiuianc.a »mra 1564-65 1 qua va ganartf una tnianaa praoeupacio aMra ato ceneiyttdana t trtcta3i»t»»

da 'apoca, antra ato qual» daataca ¡ obft da „• T PofcaH info'maciQf ^ curte '6^ da la PJM Ĵ df Ct'tgoc« y

gî ftJl P**1* *" o*"*'" Zarafeta 1SM E-nr» ato tttud.oto» »ciuti» qua ma» diM^wnam

ocupat totora al tama de to paata dattaea J Mate Gómala; amb una bibhegnAa ámpHa qua »b«fct

antaimaf« ato ma/ga» erenotegiea dato important» eicto» paattatMta dal aagto XV« Vagau *N<*iM da la

paata da Zaragoza da 10V, iHudiea dal Daparttmantq da Hittofia, Modarna. 1173, pp l?-48, Ta pati« da

Mwaaea da 1681 y 1652* i-ttudK>« flai Daparttmarto da Hutona Modama '975 pp 141.1Í4, 'Atpacto« dal

Hoapdal da Qraci« y da Aragon bap tot Auatttaa*. Ettudiof da' Daoartamant̂  da HjfjeniJEJJtgf • 1'78 PP
267-321 , Lto^ta Ztragoit 1878 . Lt p»M« trtoona»« Ja ifr*8 a 1C» Zaugcit 19C2
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finals de segle, no va assolir, ni de lluny, el destacat protagonismo que va

tenir als territoris castellans amb aquella devastadora escomesa que B.

Vincent va qualificar certerament de "pesta atlàntica" (196). El territori no

estava preparat per a canalitzar un tan vital expandiment i aviat m van tor

sentir els efectes de la sobrepoblació a través de contlictivitats molt

diverses, algunes marginals com el bandolensme i altres ai mateix cor de

la vida urbana en els "concejos".

Resta, ptrò, un darrer tema d'ineludible plantejament.

Quan hom révisa el mapa dibuixat per H, Lapeyre intentant delimitar

territorialment la geografia de l'Espanya morisca, se n'adona de la notable

concentració que acumula el ternton aragonès. Els moriscos vivien a la

rioera de l'Ebre i a les valls dels seus afluents, terres riques on es podia

calcular que hi havia, aproximadament, al voltant de 14,1 OB focs de

moriscos que representaven un 20% del de la població aragonesa

(197), La deis cristians valls no havia realment tolerat la integració

despros de les conversions i tot seguia, perillosament, gairebé igual

(seguien funcionant amb conceps a part, ningú no els va equiparar les

prestacions feudals respecte als membres de la religió oficial, etc.) (198)

- V Pêraz MoMd* et c0ntufttf«nt ai raapada ' un* av»oa»*eia éal mayor "'•'•» f cuente * ••

d*bmtKi4tt 0a©§rafíea ëa aata cic<o epidémico »• deaprenda Oat *K*m*n de tae c utvw «»v«. OM «n sonea

ara§o«ee*e En ningún CMC • p*«** de la *M*l*m* seJioaa de ca»> todot MM fep«etroa er» eaaa fechae, ea

mMMfMote to me» nimm« elevación a» iaa eatae «nu««« a« defunetono* pot enewwa de ta t«no»nci» fwuruM, O«

dertd* M d«0jc« h «u»«nci« et cu«i<ju>»' tipc

ittt no hi« un« mte 4« (•• p«*tM nwdttwrEiMM, *«>v«r>oo «nciute « i»'frto"e «'»gcn»» 3«t>«

rigor como jn« p«»t« ••clu·iv·m·nt· c··t·H·n·1 V»gtu Lu CBiii *l T'O^H'OtCl ........ . p ¿6Î

«lt^-te0Më»H Ucwft. Geoa'rt» tft ü E*p«f* pp Mft-MS

(198*- LM d«»igul«t«U »ntrt (M ou*» comuflMto te un 9*it tr«t« »on«mt«'» QO» O Coi»» r»r-i«rc«

• bM« a«'» cooflrci«« po«t»riof» * •) momee ne •* *I|»M »n to QIM «eyrrta tn lot »»canot «mgefiMM, MRO

•n MI v·'.ino en»ti«no vi«|o qu« como A, tr«ut>« ti»"M d« f^atfe M stip*AetM y cchdK) »»m»(«m« U

comparación rv0 podía '»»ulUri« mât n*g*ttva Mwrftaa la auptotacion da au VKMO ««uo» a»anta e »oie

par Claimant» »omatiila a 'anta ta auya »oponiba a«acciona« qua alcaruaba* haata al 33N da la produce iôr

En au comparació* aa »antia a*p«ota<Jo y rawgado a ta seMiciefi Oa »af ai »opota tunjamanui dai

wa0onaa Conacianta da »u di»cr>mmaci«n a«igi'a. daada tu condició da bautizado una m«,or« da >a»
«M pagaba anuido mudaiaf pateen qu« nunca fuá atand.da Colono a parpatuidad al monteo dcftfwá al

potencial aconomico al praaüfw «oviai y «i podat poi.ttco da lea aaMm atagonaaa» ' floa
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Os moriscos aragonesos eren majoritàriament camperols

(m 90% dels qual sota jurisdicció senyoria!) (199) i la seva expulsió,

escassament coitctiva, va posar m péri de molts economies

senyorieJs qua, de cop i volta, van deixar dlngressar bona part cfyna

renda feudal que ta monarquia havia tradicionalment protegit i ajudat a

consolidar (200) Ss a finals del XVI» moltes de les arques dels senyors

estoven esgotades per la incapacitat manifesta de mantenir un determinat

ritme de consum; l'expulsió de bona part de la torça de sobre la

qual se sustentaven va convertir moltes en f201), tot i la

força del creixement natura! i de l'onada de gents vingudes d'altres

territoris Ai final de tot el procés de oeixemem, només va una

societat empobrida, abocada a la rurateaao com a única possibilitat

efectiva de subsistència i amo una economia depenent de lextefor Ei

creixement poblacional aragonès va la seva fortalesa, en part,

perquè anava a transformacions agràries, però tes pervivències d'un

model de societat tradicional, ooc oberta a novetats t anclada en arcaiques

tradicions, amb tots els conflictes polftic-institucionals que li tren inherents,

va frenar qualsevol efectiva de ruptura

Sego») O Celai un 11 62% »ö» jyrtaaieete wat yn W SS% «ota jynAccié aanyonai laica i jn

19MV »«nycm«! tci*».«itc« Vafay "Lot moñaco* aiagonaaat ' PC 198-1St
(200)- Setor« i« «afcneié i b«*»» d« lynoonama« ú» mgtm t*nyon*i »agonM v*g«y G Cola* latent

•El rtgMiwn MAofi·l «n Aragón*. jffjgjM |tff<« Bj»*tH ?j Hften«. «w« M Zaragoca. 1ÍM pp »•»
031)- ui '»e«íc« tetow ta »rtueoc d« I»» «eenem** Mnywtalt anà ta tamWa eonfwmar A Atea«

r«ti*ic« «i qu« I Ctoeai, pel eat vaMncé. va denominar own a 'conflicto Mn»*Ma* beta tfun* 'auténtica
parálwi* »conofTi.ca' J Plagié wnM va «om«idir «n constatai it mwèna i daattyecié M tot* aquaHa qua vwtan
oat« íanMii «arrafata iobf• monteo« (A Abadía iracha "La aiM n̂aeién da '««a» aaAwialaa an Aragon an • '
»OK» WT. Jafommo Zunrta Ravrta da Hmon« num || Zaragoía 1M1 pp H-tt »»P 8M9) O Celia a«

aquaat »antrt ratifica 41» al coat da ra^puiae no va raeauw tart an *ia »anyort qua a to ilarga van continua'
conaafvat ato madia <Ja p»oduccio cow an ala f̂waJiataa i p^aatamiatat qua van vawa <J«vau«f t'u»cam«m
bona pau dct» »au* mgra*ao* fioa ̂ IO^CM aragonaaa* * p 214-215>
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2.9- EL PRINCIPAT CÁTALE, LA TRAJECTÒRIA D'UN "REDREÇ".

Arribem ja al final d'aquest que ha estat un llarg recorregut

(202) El que s'esdevingué en l'evolució del nombre dels homes i les dones

del Principat ha estat cauta a seguir per tai d'entendre la dualitat evident

entre els ritmes de les perifèries i els de la decadència de l'interior

peninsular, L obra de P, Vilar, modèlica en tote els sentits, va donar moltes

de les claus que després han estat pautes insubstituibles per a entendre la

progressiva bifurcació en uns camins qut es pretenien unitaris, si més no

pel que fa als afers polítics Si la crisi en les activitats de govern nacional i

llur projecció internacional no és la única peça vàlida per a entendre la

davallada progressiva de l'auge castellà, tampoc no serà la fi del poderiu

de les potències marítimes l'única causa que condicioni les peculiars

evolucions en el poblament i en els moviments econòmics

(202) Arnbem ai fweJ del reconegut »erwe have» eorM del ternion pemneular t»t i e«m havíem

•nunetct al pnnetpt Amb tot ne em weí*m nyedar ••»••• donar un« btew repastada • «If una* d* IM principale

•portación» »obi« leatudt de la peWac<é bateante al prwetp» dei* temp» modem* Vaga«, anirà »Htm E

£ ajamé» E1 p«up»"»Tva an »teta »n ai tjjfl jjVj Palma 4a Mallerea 1989 t Fort 'It potelaeién a» Mallerra

deede Atona« VI Nwte Femando al Caté!»' XI Corafeae da Hmorta flt H Corona d« Afagén 1*̂ 3 M P

Mwaa Satofí fi tfinaic ij>mcgr>fico a« C<vg»oaiit maiei XftfflC ta«t tfa nteanciaíyta iwécíSa 3a««i*na

Un>vaf»idao M Barcelona itTS Pacyttad M Oaeffratia i HMèria A LApat a« Maneta* *U o«»t« nafra en '•»

i·la» Bateara*' ¥l Congrio a« Hmçn« d» la ggtffift ja Arajén 1959 pe 331-34« ', Meil ^ Segur« j Syau

Crc-noiogia da i»» cr-»i* damc.gftf.que» » Maiiprc« Sfjlfj )T/IM X!X Palma da Mallorca 1983 A Sefur« i J

Suau *E»tud, aa demografía maiiorauín« Cevolucié de la poWaeié* H§gdt vol H 1984 pp 52-88 i 'U

demografía Hteténea da Mallorca" Boiatm j« la Aaociacife" de Dain îfafla H»»i6rtc> aAo ¥ num * 1 96€ pp

52-88 P Sevillano Colom, *ta demografía de Mallorca a travéa del «ipyetia da moraba« »igio* XIV XV y XVf

B S A l t XXXIV, 19?« pp 233 : M J Suau "Demografía rural nwBomurui del tagte XVtH* MlüßM- "*"* 1*

1976 O Vaquer Bermejear 'La nupcialidad en PelafUfe (Maltorea an lo* siglo* XV) y XVII* fjetejn _de ta

A»ociaciOn da Demografía Hittonç* ato N, nym 2, 19M pp 31-38 i Una aoeiedad sie Anticuo Béaimen

Pelante » Mallorca en ai arte XVI DtmoonHa. eatfuctun da la prcpixiad. economía i I Mallorca 1987 T

V»daJier« ,̂Ttaaaiileadedeft«>gr·«amenorWJna(1S?0.1§2(»' UI ̂ fftada« tfEatudia H.ttenc« kocaJt 1§S5

a la demografia històric* menorquina' Boletín de la Aaosiacién de jjemoarafla Htaténc». aAo IV,

ngm 2, 19H, pp 23- M i dal matai» auto, amb J Ciomila. 'Î anorce tre* »egle* devolució demogràfica 0570
18701 ' E«<udn B*>««nc» mm 17 19tS pp »-26
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Abans, però cal detenir-se a observar quina ha estat la

trayectoria que han desenvolupat «la qui s'han preocupat en descabdellar

al fll dols esdeveniments (203) Cal, «n aquest punt dir. que el panorama

roman ben il·luminat, en el sentit que, tot i te sempre eternes mancances,

stia assolrt un important volum de recerca fonamentalment provinent de

tres vies principals primera, les aportacions monogràfiques preliminars de

la ma dels tres grans mestres de la història de la demografia catalana: P,

Vilar, J, Nadal i E, Giralt {204); segona, una llarga línia d'erudició tocal»

moguda fonamentalment per la passió histoncista de molts volúntanosos

investigadors, els resultats dels quals són sempre útils, tot í que

metodològicament í científica desiguals; t, tercera, la potència de la recerca

encarrilada des del món universitari que, en les dues darreres dècades, ha

assumrt el màxim protagonisme, ha diversificat els enfocaments i mètodes í

ha intentat difondre l'abast« l'amplitud i, a la vegada, els indubtables límits

de la recerca en l'estat actual dels nostres coneixements (205)

(203: void"« aquí '«' eonataj qu* profeatoi*fn*nt, aqwaatae Ini** podan pacar d m*.,»»»»''»« p*r tal
com »n to aava radaeeié *m placad***« impórtente Miaflfot v*«>r«iiu» « Me* d »»tat o» la qyaatié fry« da ta
oacattitat imponda pal Htm« actúa, da la itwaati§ae*é diapara paré *mto raauMi p mel aurotoa Marte
raíariM a laa aportación» da f Mutet Prada i J Sotar Sattalota, "La dafsogmia Hiaténea catalana da lot aifloa
XV! a XVW un balança btWî rafiea dal daca«« t«74-lM4' 5fmê t!aJ|i ...... HtUfrica PP 26»-290 i b traa
imponent» «meta» il Antom Simon 'ta damöf rafla HnW.-ica an Cata'uy a un batanea b'bixxjrnf co- felsflg.AJP
Aaociac.on df Dtn»g»f¿§_HI|g>gcf AAo VH nwm S. liM w 37 «O Ta poblat >< eattiana a tèf »ca modama*
E*amplar ne publicat i *La família catalana an al Antigüe Répman' a J Caaay > aMr*a,

(2O4i- San» dubta n* qua aiguin da let» »oö-adamani eenafwdaa cal eAar dyaa monograAaa
»onemanta» 10 »diamant an la 'acarea Misra al P'incipat »m<j puntar*« an a) panorama pan.ntuiar Vafau p

CataJt̂ wa ai8|_fgitfiiya Mfdjrpa |teyqi|tt: „taftft t^ jgwgt̂ i ........ agy»|gjp . d* <aa fatrvcturt»
4 voi» , Baicaiona IMS (Edieie onQtnal francaaa dal 1962) i J Nadai i E Oiratt i,e popo'at'cn

catalana da 1883 è 1.717 i·'mmtgfalgiifftBcaM· aiamrai .tecfmn j* aeg dM>OBO*J»i*ni. Pana iSÍO
¡206)- La 'avjnió dal Pnmar (1964' ; Saflon ('9ê6) eeRgr*aaoa dtt̂ éna medarna da Catalunya Ha

poaat »obra la (aula alguna« da la» pncipa»» llnwa da '»ca'ca qua »aatan csnaoMam rraiontanamam daa da
! arnbrt unrvar»rtan Cal daatacaí una carta di»par»Ki *n ala piame¡amaPl» anfocamant« i qualitat dala fatuta!» •
la majof itaria jovantut dato participant» qyi an un afta ambt van organMzar I p'omou'a la* Pnmara» Jemadaa
d* Jova» Hiatorladort Catalán» (1964) pub'icada» »ota ai Vtol Uj hut̂ na ; te ¡ova» Natortadert cataian»,
Batcatona. 1866 Amb toi cal dantar eontiancia fuá ta maior par» da la raca»ca at dacanta cap al »agía XVIII
(Sagon Coog-a«) momartt da) datpagamanl catali Pal qua f « al XVI. la« comunicación» pratantada» al Primar
Congre« »ón N Cattail» Cateada, fia movimantt migritor-t an la Catalunya modarna ai cat da ¡a immigració
anvam la ciutat da Q.rona I1 473- 1 576!' J Dan« i Rw "Lat ena« da mortalitat a la Catalunya pr»-morai al Valiai
Onamal ato tagiat X\ff.XVT * Btnat l Ciará, *U poWaciA da la eiuM da Man*aaa ato aaglaa XVI i XVIP l a laa
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Estat que, no obstant, depèn, en una mesura fonamental,

de la disponibilitat de fonts documentals En aquest sentit, cal dir que no Hi

ha ni un pla sistemàtic de recerca (com és molt lògic dins una universitat

amb tendència a afavorir l'aïllament), ni una proposta de catalogació

exhaustiva de tes fonts documentals (206). tot i alguns intents individuals

referits principalment a la documentació (207) A aquest fet.

s'uneix l'absència de recomptes censáis (el més reconegut recopilador

dels quals és sens dubte J Ig les ¡es) (208) amb una projecció

suficientment amplia com per abastar tota la cronologia cels segles de la

modernitat, problema a! qual s'han intentat cercar diverses solucions

alternatives.

Un cop verificat que e! Cens més útil per als territoris

castellans, el "Censo de Tomás González", incorpora en l'apèndix del final

jcmades de jove* Historiado« M Plena» > Ro*y *Va«ae»n» estaeioflais »r- (• demografia dt 'Antic

Caatattd tff mpune* del segle XVI al XIX* sn també e*t destacar la ccmuwcació de J M DeJgade ftbas

•Murtón« Modern* de Catalunya el que s ha «et i ei «ye eel »er (1974.1M4)'

;206) S*fl* «qui prec*» entrar «n waloreeien» eobre I« martere ee» »na endegat fetetHwaeié d** Pia

d Arxiu» intoMani catalogar a« «tañera sistemàtica tou »í» recataos dtepewtoie« d* '• iar*a «yfweipai prcpo»t»

ben« 'p»' se* pare d jt» • it'mt de m«p*f • q j« d*c.:m«m <«c.¡n«f» la täte« M la r*c«rca p«' problemas an la

caiatof awe i abeanoa d« pc»».t.'i«at» a« eencantraeíA documentai

007}- Sur aneara mol a»ca»*«i to* apwtaoofw en aqueat tann • provenen majortanameflt den

certfe* on amb poMenontat the »Mantai contoiid«' «Mía Inia de reeetea prewwpaS« pa.* '«mort de <a

<Je*rioflr»t:» «Malárica Cal citat ato reewlto i vHo'acion» de M datara Montgai jitfiettralta âj >§ S;ytat

de Bar ction > i» pofctac ̂  v oí N Barcelona 1078 ;te»».ia« a aapedea tMbtogrMoi i actualment ;« enaarrertdaj

i R /Mberch i J Nadal i Fanvrea, BjftttMii'alM >>tf<6fica de lei serggrgpaf §»QMgef It 6>utat di Qtreim. wol '

Qirona 196? i eit o. .•»clament vinculats a foiW documentan J fkwQuett i J Nadal Farrera» i»« Peaa>W<tati df

ia daifioarajif htaiènca a let somarayei a^omnei »nyanlart ae't anmii aafr̂ mata a« t§ atece» Q»r̂ »a t§7S

t C H M (invaattfadora Caialarw tf Hiatòna Moderna» inventari de Hi te^ tfocun^rnaë dt fadal mqáytnt i ja

c ornar o d Q»çn> Bareatena, '96C j M Recaten» i Comas 'La poblado de la nutat de Tarragona (Segle* XV)-

XVIItt Estudi de M* torts* Friwer C&t toa>ti Jtfumia de) Ca/t»p df Tarfaaena. C»«B dt Birtotri i Pnoiai

Tarragona, 1MO pp '523 f Myáoz i Pradas i J Vida) < Pla 'Els amus pavrroqyiato del B«bat de Barcetona

Fentt per laaiudi de la demografía catatan»1 A_P_1CJj»j>C Vol 1 Barolona 19M, pp 13-21 A Simón 'fcntt t

Arxius' Equip Sroida *La* font» per a i e»tu.3i de la va» quotidiana a la baña Edat Mitjan» i ets tnieis de rf ra

Moderna' n Serra i Rota» 'Eli arxius de les masia* del Berguedà' i Badia-Aoqyé-Tió-Vitamala latai de •

que*ti6 i imentti de >*Ar»y Municipal de Vie' ;ota» quatr« a La hiatèni i »i» leyes inv«»ttg»ac'» pp 1S41 ;

(2091- Pel qu» ta al* 'ecompt»» que tan r»t»r»nn» al marge crooiogic del segle XVI i dècades

anterior» lea »eve» principal* «portación» sé« DmtnbuciQ cpfn»rc»i a» i» pcbncip catalán« a la ytrgerj m»it»t

rff< aagiejcyj. Barcelona i«7 gerj O'1 jj *»v« oeocuaf je Cataigny i Barcelona 1»»9 El Pobi«m»nt g,

Cataluny» d«i «egt» XV! ai XV! II Sarselon* 1860 EMoosto» de "55^ ifhjdij Tfgljfflg'é 2 *ee , Sareelona
107941
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dades de te Corona d'Aragó que, en el cas del Principat, reprodueixen les

del fo&dtge de 1553 (209), era necessari cercar noves vies per a la

recerca i delimitar fa situació de la població en la segona meitat del segle

XVI i primera del XVII. Per al 1567, R. Garda Cárcel ha trobat un cens

inquisitorial realitzat amb la finalitat d'establir un major control sobre la

població i fixar amb eficàoa l'entramat i xarxes de poder de la institució

(210) i, al 1626, ja en (Intet de l'etapa crítica de la següent cer jna, J, Nadal

extrapola els resultats d'un cens vigatà, que, en teoria, hauria de ser comú

per a tot el Principat, per a fer un càlcul aproximatiu de t'estat de ia

població en una data mancada de qualsevol altre tipus de referències

(211)

Amb tot, les coses no nan quedat aquí. Sovint ia sensació

de dispersió que assoleixen els estudis de demografia històrica catalana

dels segles de la modernitat prové de l'abundància de recursos

documentals que els diverses investigadors han emprat per tal d'assolir la

finalitat última de perfilar, no tant les grans quanties d'evolució del

poblament (problema la solució definitiva del qual segurament no existeix,

a l'igual que a !a resta dels territoris peninsulars), sinó, cosa més important,

avaluar la força, components i comportaments més directament lligats a

I'evoiucio de la demografia rural i urbana. Així, han proliferat estudis sobre

les fonts fiscals elaborades per a la recaptació d'impostos locals (212), les

V*f*w la part tía "PoWacié« aal Principado O» Cataluña an 1559" publicada p*r J

Almanta, q u« atorga al Pnrwpat M« tota) da tS 432 »oc» irfra llaug·'afn·nt met raduida a u« ala SS 263 <f«i

fogafga t •ïc··tam·nt varaarnttant P«' ta) tom coincida« amb un panod« eonwdarat d auge demogràfic f La

población da E »paña afí al «1910 XV) Estudio «Mar« loa racuantea da vactndarto da t SS4 llamado» cemunmanta

'Canao da Tomà» aentüaf*, Havuti mmnmmniA da Sopaiaflta. HI, 1943, p 139

(210)- Par a ura p/aaantacié da laa dada* »ufianat dat earn par ço. lactat, vagau R Ciareia Carecí

Mitten« da Cataluña Situo* XVt-XVll vel tt, Barcaion* 1985 pp 20-21

(21 li- J Nadal, *U poWaeté catalana ala »aglà« XVI i XVir a J Nadal Ferrarà« .coord ) , Ht̂ èna da

CataiLnva Salvat. IV, Barcatona ^978 p 52 S8 la* dadaa original* oai cana han aatat aatudiadaa par A

Pladavall *Un can» ganara! da Catalura da 1626 fin» «ra da«conaguf Av»a V«, 1973, pp 3-13

919> Vagau lattud' M an ba»a al impoatot da 'mandatga' l'coronatga' par R Oarcia Cereal i M V

Rua, PotMactén. mnadtceté^ v propiedad dat Obleado da Gerona »gloi XIV-XVII. Oirona, 18?8
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franqueses per a permetre l'estada m una ciutat als forasters (213), eis

registres d'aprenents i mossos de les confraries, els capftols matrimonials t

tota ¡'amplísima gama à* recursos qualrtatius Que M desprenen de la

documentació notarial (214), els registres d'hospitals, cc»n a oase per a

estudiar les malaties, l'abmentació i l'abastiment, els serveis i la

higiene, l'arribada de nou-vinguts a les ciutats (215) etc., tes diverses, però,

escasses talles municipals com a eines per a delimitar l'estructura sòcio-

protessiona!, destacant els cadastres del XVIII com a peces insubstituïbles

(216), i una llarga Pista sempre en dependència de la capacitat

dlmaginatíó de ('investigador de torn t de les disponibilitats ofertes pels

arxius locals.

Tot i que l*ar">!itud de perspectives és un fet, encara resta

molt a delimitar a través d'una font demogràfica bàsica com són els llibres

sagramentals. Si bé favaluactó de les tendències demogràfiques a través

de la natalitat, i«§ nupcialitat i la mortalitat tenen al seu darrera un cert

important volum de recerca, cal dir que la metodologia de la reconstrucció

de famfles no s'ha convertit en una eina de treball de forta difusió, A part

de la recerca iniciada per J, Nadal (217), que no ha tingut deixebles

• latfud« anianoMianf citat da N Ca«ait »obra ta tmm«grac4 francaaa a Quona a principia da

l'E del Modama n é» un tx>n aiampto

(214|. Et podna cita/ par aiampia rartteia da J Amalan§ 'A noto en mamaga contract» at a tourea «or

tha aosiaJ r»«o»y ^ aarty modem Sarcatena' jtlud» Hiî tgJ jjHocyff*mi drtt Agmt ..dt Pmlpcoti ..d»

Barcaiona voi HI 1980 e U CaataAada, dat tfuna atoa p»'»p»cttv« 'Apuntat para la axpMaeién cuamnativa

da lot Mvantanot peat-mortam an let anéiiaw da la vida matanaf La »ittéfia • ftt jpytt Htatont)doi»_._ pp 147*

(215)- D« tols et Mbul qu* *» un d«'» '»C'jf»o» tróncete »mpr»!* p»r J Nidal , E oír»« «m I« **va

obra tato« !• petoteé catalana > qu« han p«rmét e*brntaf »IT.C met precmí «i 'tu»* 4« Cambada (te tranevtot

al Prtncioat V»Q»U La pooulanon eatalang pp 4940

(216)- Par ai eat d« la provincia da Uatda dttpetam p daiguna »»ludia modtiic» an aquaM tantt com

ton lat ta».» da Hicanciatura NagWat a If Mudi Oanaral d« M A Sarrarw Plo |jftctufi tosto-OfC f̂WiaJ fla ta

ciudad dt Léfd» datpo»» da ta ou«f>» da $ue»ion [1|1».17Ŝ . H982: da Lluiaa Pla, Lattua r̂a teete-

pfo««t»tona! dt Uyda H7KH8iSi (1986) d« MJ V.iarta, Baiaouaf a ia Catalunya Modtma

acon»nic i attabilrtrt »ocial i»«di>« XVU-XV'lt) (i960) i dAngal Solar»» Cracimiamo econom'co y »amma an tat

Beraat Blangm»» an »t «igio XVili (15(87) lumamat« a atoat an eure d Wabofaci*

{217)- J Nada! i A Saaz, 'La «•condi» è Sam Joan da Palamós (Catatogna) d« 1 70C • iftW, Annam»
d« DamoQfpr·i« Hutofî m. 197?. pp
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directes, poques coses més s'han lit pel conjunt del territori català (218).

Així tes coses, cal delimitar quina ha estat la trajectòria i components que

han actuat en el desenvolupament del segle XVI al Principat.

El punt de partida fou crític L època bate-medieval és pot

definir com un dels períodes més turbulents de la història de Catalunya, on

es desmuntà un dels primers i més avançats "estats-naaó' europeus, en

paraules de P Vilar, Des del 1333, lo mal any primer, fins les darreres

dècades del segle XV, el muntatge de la potència marítima del Principat

t'estroncà de manera irremediable per la incapacitat de mantenir un

creixement tan potent sense transformar les bases estructurals de

l'entramat social (219) La seguida de pestes i catàstrofes que

conformaren el calendari del període tenia un abast colpidor (220) i la

societat, en conjunt, es vi veure profundament trasbalsada i

{21H- la «ajena öal» aatudia raatttttt» •wnmarqutn en alt HmM dato t*gt«« XVH t XVM par tai com
tovm; I« pracartatat a*» ragntra» »ofe tot «la moftailMf wn "c m»poaa Cat daifacar al« aaludtt tft M T

Parrar ftaauM da raaftidi «a la tacundM * y«a parre<|«»a catataría Sant Paiiu «f« U*toraf at *i »aglà XVff

nu« 2 Bareatefia, 1985 pp 12S-144 A Torta«»

HZSLUZit «•»' "• Ibeamtatura tnéd*» iareatona Umvarttiat Ajlôncm« '983 Paewllat tí» Q*egr«fl*

Hitton« j M «•»»••, Qamgqrrti i tec«^E ¿t JgrjajJifig fânic fHatiB t«» deaotë ftèd4a
Univ»f»(UI d« B«»c»lon« 1M? r«cuH« d« 0*9grtfla t M«tín« t 'Matoocioaii i 0*mofflfks HiMène*
»•y» XVILXV'»1 P r̂atb^ nun 2 B*a«ion» tftS pp «1-2« P Avcla CUunw L Martinez, C Manu«
'Comport«mi«nto« o»Tiogfáfico« «n torno • M ««cundid«! «n ta Atonra o«i «iglo XVif A_P_¿JH_M_¿ vol I pp

101-111, v Ou«i
dtvw»ot «tudi» d« MA M«rtio«i Radrigy« *U nupti«l«J«<3 »n V.i·'XJv· 1 1« d*Mru •" «« «gle XVHP
num 2 1910 pp W-111 «U m »̂*««« d« V»»«n*¥» «n •) «910 XVIT P»0nlb»« num 4 1964 'Nry.H a*

Vilanov« i !• O»«TU *n «4 ««t·C'·nlo·1 A^.C.^-MjÇ.. vol 1 pp 4S 55
(21 9)- P»' • uns wiô me« èmpii« »ob<» *t terne v«g«u C B*tM* Li ente »oc'i' ¥ económica 3e

ci »IQÍÇ XV Bwetief»* 1973 C Carw» IjjjÇ ĵjg^ jjycfjofi*. un ctflfft :tcf fléffi.«f _tn
»pood< crm Baretten« 1977.78, S Sotowqw*« i J Sotorvques L« auaffi sivH îKttoi a«< atóte XV

ta erm «ocmi i msnèmtm da la Sana E<M< Mfta Bare*l«na, 1979 I J Vic«» Vw««, Hif̂ np 0 Içf
XV). B«fe»iona I97t C E DtrtourcQ ft p«rio<t* d» i«»p«n»iû i a« !•« en««« Í1276-1472)' j

« Farrata« i M Wo« («ra ) îtf n»Jf _Cajajun»_» Bareatew, 1973 pp 320^353 T N frtwMi Hufòf« g« i«
Coron« d*r«o6 « l'tdat Mteana. Barcatona, 19M «p '74-200 «ntr« atoa« i »an*a oWtdar tw ttoncaM
aportación« da P Vliar (vagau fWM «aguan»)

(220)- Ningú no ha carácter*«! i irtarp»»tat millo' ato a·d·v·n.m·nt* al parloda qya an P VHar quan
parta d« 'Oo« tiglo* da eaiaatrofa« d«mogf«»K:at' a f I daciiv« catalán o« la Baja Edad M»dm H.pot«».« »obr«

au eronologí«' a CneiBMf̂  _» EmittQis Bareatona, 1990 pp 254 25« i mi« Impiíamant. a
.»... ve» » pp
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convulsionada (221), Segons IM quanties censáis. de¡ 1359 -moment en

què ti país ja havia sofert les pnmeres embranzides de la pesta negra- al

1365, es va passar de foet a 95 869 Més tard, al 1378, la davallada

segui «I seu camí i s arribà a 78,114, amb una pèrdua anyal da 1*1,2% Ei

1497 significà la punta més exagerada de la trajectòria del descens amb

55541 focs. és a dir, 40.328 menys aue al 1365 (222) L espectacular

declivi va ser fruit dels resultats d'una profunda desorganització rural i

urbana que va acabar en una guerra civ;!, els acords de finaiitzaaó de ia

qua! (Sentència Arbitral de Guadalupe t Capitulacions de Pedralbes) van

sentar les bases que definiren l'evolució posterior en els temps

moderns Com d»y J Nadal, § principis d« XVI, Catalunya era "un

món per omplir*1 (223) i fet, en part, és el que explica la

posterior i serven per a definir la clara de desenvolupament avançat

de les perifèries en oberta expansió t transformació al del XVIII

(224)

En revisar les quantes ens adonem de la de

l'expandiment al 1515 eren 59967 els focs, que s'incrementaren fins a

67,327 al 1553, data del més important dels fogatges del segle, quantia

(22ii- En un aatwdt força ongmaj A Lépat d» Manaaa« v» «»tanta» '«<op. •• to'» •• nffta* *ee»att

qua parlan ban • IM elaraa da ia Oo»t«u implicada «r «l p'o«,** da contagi da ta Paata Nafra arribada dato
la'rrton» ao'opvu» Ami at pod«" eoriMMw »ndteadora <nd*«eiM es» tigum daapeMamantt commua* an •'
tarnten qua dAeyia« yna a»«ac 0«»«n*e daty««««« da parao«at§aa if yatra« «elana i «rt'a« ineMtiua eiay an
ta vida d« M ciutat« âtammueté «• la randa pwtoiiea mgmcte«! ocupador-» . !*ç«.« d« ban» tariM propiatari

«aqua)o* da caaaa bu<dada» pa- la pa»U •ti·.ioon·m·nt» cía caaaa • conray* par daatalaa tamikani tanë*ncia

a la puiada MM tatam par marwa da me tfebra agAaciont »oc «^ • «uc» • IM juana« po'»^ci«C'C dal nomcrt

da matrimoni» an tafonaa nypeiae aie taatwdi èa bona prova o« què a manea daftra* racyrwM m« no at dal
M impoMibi« eonèmar ia*tat da la poeiac-c an un moment daMmina! Vagay A _ or«/ a« Manaaat

'Dctumanto« acare* da la paati nagrt an ÍM dominio» da la Corona da Aragón' pjtudtgi c« la Edad Matfü fla

la Corona df Anq6n VI 195« pp 211-4»

0239* Sen tota» nin» »portada» pat J Nadat "B radraf damegrirjee da CataluAa an a« «fio XW '¿
Conaratc da Hittona da la Corona fla Araaén «Caidafta. 1M7Í. M»ond '919 pp 875-«76

(223)- J Nadal 'La pob.acMi catuana «M aagtoa JCVi ' XVu p 52
^24)- Par a una raytMó dal »aglà vagau C Matina* Shew *La Cataiwiya dal Mgi« XVM bat« al atgne

da l« axpannon1 « R F amendai («d ) U Etoan« df i »iflio XVI . pp '.¿-'31 pala a»pac!a» poMacwnalt pp

67-70 i par la propc*ta da daftncté da lat pauta» dat modal nwdwrrani ratawn novamai« f árlela da J M Parai
Garcia'Li demografía «»panoli pamn»u¡a» d«i »1910 XVu! ' pp 6-11
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que va seguir «n auge, p que tl cens inquisitorial del 1567 recompta un

total de 75.571 tocs (225) i, a més, segons les estimacions de J. Nadal, al

1626 es podíem comptabilitzar 118.750 tocs (226). B procés comportà una

indubtable densificado de la població del territori que passà d« 7,5 a 14,8

hab./Km2 llunyana, malgrat tot, de ta que havien assolit els territoris

castellans en l'època del seu màxim apogeu i més propera a la de territoris

com el Pais Base,

Fins aquí, les quanties globals semblen no deixar ombra a!

dubte respecte a la tendència general; cal, però, delimitar millor els

processos interns més directament lligats a les realitats estructurals de

base de cada un dels diversos territoris del Principat. Quan J, Nadal es

qüestionava, ai 1957, sobre el que havia passat en ia segona meitat del

segle XVI, enmig d'un dessolador desert interpretatiu, constatava, a través

de certes evidències de creixement ¡ocal, que la màxima vitalitat es

concentrava en el període entre 1576 i 1625 (Creixell: 3,5 »ndiv»dus/any), fet

ratificat per algunes corbes bapttsmais de la mateixa seguida cronològica i

per la potència de l'onada migratòria (227). Calia delimitar la causalitat del

procés d'increment poblaciona! en dues vessants: els frens í els agents.

Entre els primers, no era qüestió de menystenir els efectes de les pestes

(228), dels allotjaments militars amb la inevitable pressió fiscal que

comportaven i de l'expulsió dels moriscos (229), Entre els segons, assolien

- le* quart»** flei eetw »ftfl reeoJlidea p»» B Oarcia Cire»! vel M pp 20-

21

Cot|. Son »if>M recopilada» par A Simen Tartes, "La peèteé catatan* ', p 3

OST)- j Madaf a ferWe antanem*m cM 'E 'redreç" o·mogr·ítco é» CataluAa, ' pp 876-MC

(2291 Seria bo '»cordar aquí qua la pacta 0«l» anyt 1530, *r*e notai aifM dal primara maMat da ta

eanturi* «a »upoaar, júntame« a traquerai eneto da »ub»nt»neia un cop mo« ton a CaatalMlHat da r»vid»nt

•r^Jr» -̂ v»g»u V P»f»i Merwia, Laf &§£. jf tptfjJEJJtij • W ¿*9-2tt i A Simon la població catalana ',

quadra ném S, p. 13 on »a raaumh la »agida dala avtaet da contagi qua aa varan produir a Barcelona »agent

toa información» dal 'Otala/i da ' arttc ConaaM Barcaion' i to* *HúM<|uM da Smmquaf A U**da, la caiguda da
ta natalitat an aquaata data èa »»p»ct»cuí»r

(2291- Par w mai dataliat balanf va0au H Lapayr», Oaçq'ffi« df i« E»p*nj pp 11» 133 11M qu*

quantifie* WM pèrdua »ob'» una* S 000 peraon**, COM qua, aJ »au parer, enmig de nnduMaM* erenamenl del
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un paper cabdal oí factor migratori, amb es francesos com a

protagonistes estel·lars, juntament • la potència de la vitalitat natalista

(230) A aquesta inqüestionable realitat de base, la recerca recent a

aportat matisacions Alguns han intentat demostrar un important grau

d'ocultació en el cens del 1515 cosa que posaria en qüestió la vitalitat de la

pnmera meitat de la centúria (231), encara tímidament fluctuant i afeblida

després de tanta catàstrofe temps enrera. En seria una bona mostra

l'esmorteiment en què restà sumida la ciutat de Girona (232) i,

probablement, també les evidències de l'interior lleidatà que més tard

verificarem, a diferència del que fou habituai en les comarques litorals de

Barcelona i el camp tarragoní (233) A més, si bé ningú no qüestiona la

importància fonamental de la migració francesa envers el territori, en plena

força ente 1540 1 1620 (234), les motivacions de la qual van ser comunes

tagia implica wna aaeaaaa .mpontrx ,» M la qwaaW monte« a Cdahtnya mafcaa cJa*ai«a»»t t*t primara»
int«'pr«t«c<on» <j» J Rafia

¡230) Tal M * ptartajatwant qua propo»»r j Nadal t E Otra» « *£n«aye «al para ••

da ta pewaoor» catalana da iSSSaiTir Enmte>..fla H»nom Modatr» » 19M PP 2»-»«
(231 1 Sén m»ii»*çion» aportada« par J Awarau •Cf·ttam·r) dawefréfie *

aconônomiquaa al Pnom (aagiat XVl-XOQ' pftMi n«i» 3 ttMiM °'an«» yp tft M ay
laai M »eaneiatafa mécMa Sateatona UmvawM Amène«* lui f »curtr» a«

Qaograri» i Miatôna amteMa citai» pat A Simo.-, a *La poD'»c «ft catatar« ' p •
(232) La p cártama»« coc«o»a ta»ea da racwca «aw irwaMtgattefa gtroniw anu »«mbii o»mo»ti«f -i-c

A Stfr,6n he faawma« an una «»piiciU cronotog.« iSiS-iSM COT a faaa DapfaMiva 'MO -6X) aupandimani i

1MO-171? o canvi da »igna i tolárgia damofraftea (A Simen Li C>MM |fj__§g|giia Bjjgt£:i9
Ballatarra 1SP9, p 33i En aMraa aabidia M contiu».on» ton atmiam *Qirona »anbi« M' una c ut ai an er«

•anaa cranantaa atpactacuiart da pobtac.ô' p Altoareft • A Swién *Lavofci«4 damografisa «a ât̂ na an ato

•agía« XVI t XVli a travia data »apalraa partoqui·i»' i \aeenoma i ta potxac'6 giromna »agora al togalga da
ra«y IBM* Qi'ona > i apoca moda>n« ..... o«mc,g-«fii . »conocí« Egtitfi Q>ntf»|. num 2, 0»e«a, '982 pp 11-97)

(2331- A Jordi Façana« a lèpeea modama (aagtaa )M-XW.XVi|* a E OMV* air i Hmpgrdn
Camp Oa T»fr>g0na IBTarrai»»»« Tarra^na. 198S p U raMea al fifawamanl da la ciutat qua paaaa «a tS4
»oca al 1SS3 a Ui? a '592 També a M Porta Baianyè varAca la imponanoa da« era*amant a Mortoionc 'Er
1S1S p aa moatran aignaa da lacuparaciô l j Sa h computan 300 (oc» paré 'aujmant f̂ a« vigoréa ne antoa tw«
a 1K3, amb 372 toca qua* bé cant mét Qva a ftnaM da aagtt XV fUna «p'o«imac'e a la pociaciC ca
Montblanc atiat da la quaatt« (aaglat XW XV AVI » XVI)* PntMf ert ..... faggt tfHiatàna dtfl Came da Tfgnoan«.
Conca dt Barbara i Priorat Tartagon« 1979 pp 42-43) i V Gual V'fla .mort a la Conca a» B«rt>ar« pp K-
S3 on la facupatacio mmaa tat al ISIS è» p'Cu important a) i$Í3 paí apenar tels rigunaa pumuaiiöacion»
locatt També f Olivé i A Morano 'Vailt i la sava importància an la damografta hMònca dal Camp i.a<ut
modarna lS«7.1·ir, Monofl>t<<a» Vailanquat num 9 196ÏI pp 75 1 08 i O Juliano fwolucie oamocjratic« da
Barbara da la Conca' Cantra ¿Ettudn da i« Conca da Barbara. M, 11%, pp 47-1 1 S

(234)- Dat da lai obrat paonarat «a Nadal i Oirá« La poematto" catalana da 1ftt3 é ITií.,. i y

immigració »ftncata a Mataró §1 tart« XVH Mateé UM, f>nt tot un tagurt tfobraa peMarwt, cantradat an
ambitt loeait eoncrau éa me» ai qua ta *ha atcnt »obr« al tama Vagau tamba E Morau «ay
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• les anteriorment exposades pel cas d'Aragó, també cal valorar la

presència de nombrosíssims desplaçaments interns en recerca de treball,

la majoria de les vegades d'unes comarques a altres, que tenien

destacada incidència en el funconamemt del mercat matrimonial (235) I

que contribuïren a definir una dará xarxa de jeraquies urbanes, en funció

de les disponibilitats de l'oferta d'una feina segura i un salari sucós.

A principis del XVIII, la densitat de la població havia

augmentat arreu i, si bé la realitat majoritària de l'hàbitat continuava essent

rural (236), stiavia produït una desigual redistribució del creaement

segons la situació econòmica de cada una de les diverses zones del

Principat. La urbanització i progressiva densificado de la zona litoral i

central tenien molt a veure amb la manera com es va configurar

l'establiment d'una específica xarxa urbana als voltants del pol d'atracció

que fou la vitalitat econòmica de Barcelona (237). De moment pel que fa ai

XVI, resulta evident que la continuftat en el creixement poblacions' es va

ot § B«' --«'O" ». MflJtt-XVl .XVj Bwctton« 198* J M Solà Moral»» 'la trwm»§tae«d »raneaaa « Q"«t

XVl-XVtP XJJConé» tf i F t̂ri|4 tfhtilertê^ffi da»

IfTO J Codina *U tmmgvacio franccM il Data dal Uebragat 14Qf>1?00*

E! P«tt d« Uobrcgat 1960 P VivaaiJ Cornai "la immigraeiò fcaneaaaa Vila-rodor» taglaa XVI-

dt.ytltpju V VaMa 19M pp 14*. 186 Raaotta avtdant qua anear« M aaban mo« poquat «í« to

manara com aJ tanoman va aladar a '•« <•'••« a* penant

!235i M Sérwhat *La familia ryrai ai vaü** (tapia* XVB-XVW LálKS "t;r" ̂  Barealena 19S3 pp

71
(2361 Com diu j Igiaaiaa al 1 1S3 »efira al M «3% «9 ?Mt dan «oc» aatavan an nucí« 41« an tañan

manya éa 2QQ 12 97% ít 779) aatan anlra POG50C i IS S% (14 itti ten tupanert a SOQ |̂j teq^a>._dj_ JÜB.-

vol i p 111)
¡?3T,. La vaitabracté aa ion aquam P'OCMO» at part twiamafiM paf a amandia al prosea da

daaanraiupamanl peatartor *A Catttunya laveitioó «tal parcantalfa urbe anta al ISIS t al 1?1? Hauna aaMM

daimda pal rafroeat P«'0 >a mgraawé dama da pf«»«nun »« «om yn D'or*» cerNradicten al eon|unt M ta

Europa Occidental qua" tobaa«va raiavaí pareantatga u'b» da '•* Calalwiya da 1S1S -u" '6 ?%• < tamM qua al

parcantatQa urbe al 171? aneara qua ma« pfémm a '• proporeiá aurepaa, la tupara 123 tront d'un 11 9- E'

fatroca« raMiu da >a pobiací« urbana ai Pnncipat qua M Hoc corrataMvamant a ia eoniunhira a»c«n»rv« rt«1

tag:a XVI, anà aamMa, an dafmrtiva la "utont duna atamulaeió al modal dtquiiibr- pobitcio rufat-pet»iat«4

urbana ca'acttrmtica da ! Europa OeeidanW da iapoc« un lanwnan eonarant amb la raonantacié da fatenemia

l ta toeiatai dal Pnneipat vata i Anantic Nadal ha aattacat com tanta al ratofamam da la damograKa catalana

ai "arg da to eaniuntura t«pan»iva dal »agía XVI -Ana al i«20-30- tana dHW da*pi>car i »«panüo da) tagia XVII)

i al procat da Mvwfsrmaeié damogratica ti Principal ' P Lápat Oualitr "Eatruetura familiar i eanvi dameg rafle

a Barcaiona lSl6-itS7 la gêna« da la tomatal urbana moöamf a Hutona ot' P't O» Bttcat?na Actay at* i
Conqrt« d hittont urpant dal Pit da Barctipnt vo* I, Barcalena. 19W p 170



assolir, tn primer toc» perquè el punt de partida era el suficientment baix

com per a què la relació població-recursos es trobés molt lluny de l'estat

de saturació a què semblarà arribar, a principis âal XVII. en algunes

contrada«, J. Nadal parlarà d'un "món ple", COM certament perillosa «n »Is

marges d'un modal demogràfic da tipus ante. En segon toc, Der la

conjuminació d« dos factors vitals de cara a ta potenciació de l'augment

poblacional d'una banda, unes elevades taxes de (sempre amb

desiguals fluctuacions territorials i temperis), enmig tfuna nupeialitat amb

inestables anades i vingudes i una certa moderació en la mortalitat (238) i,

sobretot, d'altra banda, ïa força d'una potent onada migratòria, que tenia

en un territori buit í amb necessitat de reconstruir-se ia sortida a moltes

persecucions i misèries. En tercer lloc, el més important, La tasca de

reconstrucció que, des de la desfeta ba« medieval, es va anar produint en

tot el territori, amb diferents i tnensrtats, no va ser important

solament perquè no s'estroncà amb brutalitat a les darreres dècades del

segle XVI, com passà a Castella, sinó perquè permeté sentar unes sòlides

bases que, lentament, propiciarien, després d'un nou dificultós període

crític en els anys centrals del sis-cents, l'avançada arrencada de finals del

segle XVII i l'expandíment del segle XVIII Al XVI, el creixement, al XVIII les

potencialitats del desenvolupament serà definitivament el temps de les

perifèries.

(238l É» important te«r f compt» rju» com return«* A Stméfl, »n ef cas català, I* meitat«*!

«dinen* «n aatrat* e«ff*ap©«dèf«a wnb IM ccn3¡cion» «cenemiquw t »oci·i» -atuíta un tactor met

d*t*fttH«aiW «n levo*uc.ô demogràfic* qua ne M gran* mortalitat» dita« "c*t*«réfiquM* fU peteiaeté

catalana p 12|, afirmació totaimtm ratificad* p«< R 5 Smith, *B*re*iQRa tullt o» noruity' ano population

1457-1590V Tha loufna» o« eeHical «c«wny. XUV 1 936 pp M-93 **p p n i p*f J Danti 'La* cnt.» da
mortaldat * I* CaUluny« pra-irto'ai ', pp 7Í-82 Amb tot, no a» pot dañar da banda la MV« mdubtabl«

praaéncia K>b»a tot paf I* m«na»a com van actua? eon *§*ntt d*»a»tabiiiöadof» a m ŝn tagla XVII V*g*u

antf* *MM* J Nadal 'Lú«>ma pandèmi* d* p««a a Cataluny« 1 650- 1 664'
tf* la Madicina Catalana Barcaion« 1977 pp 19-36 M Camp» Sufoca i M Camp« Clamant» ^ patta d*

manatt d* a*rt* XVll a Cataiuny » Liaida 1965
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2.10-CONCLUSIONS.

Llarg ha estat un recorregut cm la complexitat i la diversitat

s'han convertit en les més fidels companyes de viatge. Cal ara recapitular i

aportar algunes reflexions valoratives sobre el conjunt, perquè, un cop

visualitzada la panoràmica, per tal de deixar plantejades algunes qüestions

que encara precisen d'ulteriors aprofundiments. Estem davant de greus

problemes que afecten el treball dels científics: entrebancs heurístics,

desorganització en el plantejament de la recerca, discordancies en les

interpretacions,, i, a la vegada, un històric tl suficientment complex

com per escapolir-se, sovint, de veritats i globalitzants,

Una primera evidència ha quedat clara en la nostra

exposició: les fonts documentals no ho posen fàcil En primer lloc, ens

trobem amb un greu problema, la qualitat i heterogenietat de la

documentació censal Estem als principis de moderna, estem

en un moment on els centralitzats donen -la Monarquia Austnes

com a prototipus- els primers passos en llur trajectòria d'assentament i,

per tant, tes preocupacions més greus en les ments dels reis i dels

agents són de caire fiscal. Preocupacions tan evidents que ens han deixat

tipologies absolutament diverses i, per tant, riques, en els models i motius

dels recomptes poblactonals Mes, de vegades, l'abundor imposa ombres

molt fosques a la tasca de destriar el que entra en els llindars de

l'ocultació, en la infra o supravaloració -sempre intencionada en funció dels

interesos de la institució encarregada del recompte-, en la verificació

inequívoca del pes d'una societat plagada de privilegis, desigualtats i
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racismes diversos, que augmenten el rigor per a la gran majoria i el

dilueixen per a uns pocs Sempre, davant de qualsevol dels balanços, tos

precaucions han de ser tan extremes que la certesa final m és aira ama

que un somni llunyà

A més, là parroquial no ens dóna molt majors

esperancts A ningú no s amaga que una de tos preocupacions profundes

que van rnourt la drfusió dt! moviment œntrarrtformista va str

d'ignorància d'un clergat pec cultivat» en i ®n costums L'aplicació de

la normativa trentina no sempr« es va poder desenvolupar amb èxit, tot i

que, també, cal dir que sen les mostres de registres recopílate

aöans dt ni tan sois imaginar que les inscripcions serien objecte de

legislació d'obligatori Els -sortosament, ja que són

els evidenciadors propers a la trajectòria d'evolució del pobiamenî-

són els mes difosos en i en conservació, els matrimonis són, en

general, més tardans i les defuncions acostumen a ser de control

arreu Les irregularitats en la conservació i de dues

documentals marquen yn dels primers infranquejables a l'abast

potencia! de la tasca d investigació, més encara en dates tan avançades

com el segle XVI

I, parlant d investigació, tenim ja sobre la taula el segon

dels temes en conflicte la perillosa desorganització metodològica Sovint»

és millor, té més valor, alguna cosa que el no res, cal, però, ser una mica

més cautes Les complexes discussions escolàstiques entre mètode

agregatiu anglès i reconstrucció de famílies francesa se solventen en la

gran majoria de les monografies hispàniques en una via intermitja en què

cada investigador -sortosament en nombre, dia a dia, creixent* fa el que

les fonts documentals li deixen, la cronologia dels ritmes acadèmics li
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imposen i ei que la seva formació de base 11 permet. Deixem de banda, ara

i aquí, la sempre conflictiva valoració de l'abundant tasca Ana a terme per

molts pacients erudits locals que, moltes vegades, troben en l'estudi de la

població el camp trillat per a explaiar-s'hi amb tranquil·litat i atreviment.

Deixem, també, a un costat mon especial, els brillants i insubstituïbles

treballs, realitzats pels grans mestres, qui, enmig de notabilíssimes

mancances en la investigació de base, han entrat en ei complex món de la

síntesi, de la visió general, amb aportacions que són base troncal de

qualsevol plantejament d estudi sobre el període que ens ocupa

Centrem-nos, per tant» en el món de la recerca

universitària Entre la pacient tasca de direcció, precisada d'esperits

gairebé heroics, i la dura feina de l'investigador, massa sovint solitari, a la

manera dt! corredor de fons, i preocupat per mil i una circumstàncies i

exigències de la docència, la recerca, ta v:da acadèmica, la migrades« i

paupérisme editorial i elements a considerar, ens trobem amb

un desert tntermig on la tendència a Pafliament és la norma La manca de

discussió i debat és el "modus vivendi" més extés en una estruct ta

universitària, enquilossada abans d'hora com és l'espanyola. La

quotidiana dt les opcions metodològiques s'articula, massa sovint, entorn

a polèmiques entre departaments diversos sobre la millor adequació d'uns

concrets criteris í pautes de recerca a seguir que, al darrera, no tenen

cosa que conflictes humans amb noms i cognoms, o bé a rivalitats

provocades per les petites hegemonies a assolir a través del 'privilegiat

món de l'acadèmia. La possibilitat de traçar de manera conjunta un esbóç

de pla dinvestïgaeió és un somni impossible d'assolir, tant per raons

materials com humanes.
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les coses, cal, en tercer lloc, donar un cop d'ull al

balanç del que sabem a les evolutives de ta població peninsular en

l'estat actual de la recerca Hi ha una primera asseveració a fer la població

peninsular dl segle XVI creix de manera fortament destacada pertot anm

Les elevades taxes de creixement ínter censal calculades en qualsevulla de

les . egions històriques, amb valors superiors, sovint, a les taxes europees

de i època, ens en donen prova Tot i amb això, la gran dificultat se centra

en arribar a un consens final sobre la quantia global de la població de les

Espanyes a les darreries del XVI, moment en què ja ha tocat sostre

la vitalitat imperial. Qualsevol valoració que no sautoqualifiqui, d'entrada,

com provisional i indicativa, és de dubtosa acceptació. Els grans mestres

han dit la seva, cada un i raonant amb precisió tis motius

diversos que permeten donar per bona una o altra xifra. Així, al final del

ctnc-cents, les quanties de la població peninsular poüsn fluctuar

des dels 6,6 milions de J Nadal, als 9,9 de J P. Le Fiem, passant pels 6,8

d'A. Garcia Sanz, els 7,7 d'A, Domínguez Ortiz, els 8 d'A. Molinie Bertrand,

els 8,1 de F. Ruiz Martin t V Vázquez de Prada, els 8,5 de J, Lynch (239) o

els 9,8 de J, Ruiz Almansa (240), entre altres. Tal diversitat no és prova

d'incertesa, sinó que posa sobre la taula els dos problemes anteriorment

plantejats: mancances i heterogeneïtats documentals í disparitat en els

criteris de l'anàlisi demogràfica, juntament a una diferent valoració de la

situació de la conjuntura sòcio-econòmica (posada en evidència en el

moment d'acceptar uns o altres coeficients multiplicadors per a

transformar veïns en habitants),

Però, és ben cert que cercar desesperadament una xifra

final de població no sigui el més interessant, ni tan sols el més necessari.

(T39)- QuantiM rtcoüid»» p*r j K' Péf«ï Garci», "La n.Mofiog'tfít *n awnogrcfe huléete* " p 4?

S40». J Rua Aimant«, *U poM«e«6fl 0* Espeta «n «i »tfte XVI ' p 120
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Probablement, en aquest terreny, ja stia dit el més important que es podia

aportar i m és precís, de moment, donar mote més tombs al voltant d'una

matèria peculiarment insoluble. Cal, per tant, aprofundir en altres àmbits de

recerca, anava amb molt futur per endavant. Cal, primar, delimitar millor

els comportaments i els desenvolupamets desiguals dels territoris

peninsulars. No es tracta de formular rígids models amb fronteres I

cronologies molt ben delimitades, sinó entendre la complexitat interna de

cada una de les parts d'aquest repetidament caracteritzat com a mosaic

peninsular. Després, s'ha d'entrar en més detall en la peculiar i conflictiva

relació que s'estableix entre l'atracció urbana i el despoblament rural,

crucial per a entendre posteriors enderreriments, í, també, és necessari

treure l'entrellat del balanç implicat en el conjunt dels moviments

poblacionais, tant en les distàncies curtes (fluxes camp/ciutat), com en les

llargues (sortida cap Amèrica, arribada dels francesos, moviments ètnic-

racials.,.), factors aquests dos darrers que han d'aportar morta llum a ta

interpretació del resultat í repartició final del verificat í indubtable

creixement poblacional que presenta tan rellevants irregularitats arreu.

Aquesta feina inicial precisa encara d endagar molta de la lenta i sempre

difícil trajectòria de recerca de base

Així les coses, cal revisar els camins de l'auge. Les

quanties recollides en el quadre núm. 2, recopilades per F. Ruiz Martín i

revisades per J. Nadal, posen clarament de manifest moltes de les

diversitats que al llarg de l'exposició d'aquest capítol hem intentat de

palesar. Ens trobem, així, amb uns potents creixements en la zona nord,

Galicia al capdavant seguida de les terres del litoral cantàbric; un

expandiment, aviat efímer, de l'ampli conjunt de les terres castellanes, vital í

fràgil al nord i més pausat i sòlid a mesura que es baixa cap el sud; una
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situació de dar esmorteiment de to terres nord-onentals. País Basc,

Navarra i Aragó, i un punt de partida mediocre, però amb fortes

potencialitats, en Im terres del litoral, dm dt Muraa fins ei Principat català

Aquesta geografia, aquesta territorialitat no es justifica solament per to

quanties de població, sinó -més important- pels encara escassament

explorats comportaments que afecten els ritmes de la natalitat, la

nupciaiitat i la mortalitat, a través d'una institució que precisa de molt més

pausada atenció: la família, fià cap i a la fi, resten moltes, massa, coses a

dir sobre totes aquestes qüestions, no solament des del punt de vista de

l'anàlisi estrictament demogràfica, sinó des de la dissecció profunda de les

estructures econòmiques, socials i culturals, en les seves més íntimes

interdependències, deixar de banda tots i cada un dels de

vida quotidiana que s'amaguen al darrera Ca, per tant, des de la

ineludible de conèixer els mòbils de l'evolució i el canvi social, donar

respostes a preguntes clau sobre endarreriments crònics, estructures

socials enquiiossades i desenvolupaments territorials desiguals El camí,

sortosament, ja té fonamentals en el recorregut; no obstant roman

obert ais aventurers exploradors i el futur és el millor company de

l'esperança de trobar i desenvolupar noves vies de treball conjunt, nous

mecanismes i àmbits de discussió i noves perspectives d'investigació t

valoració
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1 CENSOS GENERALS



CAPÍTOL 3-LA POBLACIÓ DE LLEIDA AL SEGLE XVIA TRAVÉS DE
FOGATQES1 CENSOS GENERALS.

Parlar d« quanties de població si- .« entrar

masia sovint en el terreny de les que mai assoliran una definitiva

verificació. Si aquesta afirmació hi quedat certament demostrada pel

conjunt peninsular, no és menys certa pel cas de la de Lleida

Els de la Corona d Aragó formaven 4s de tote

sabut- una unitat amb la Corona de des de la celebració

d'un transcendental casament, fet que no va en to

manera de viure de les gents de dos regnes amb estructures socio-

ecxjnómíques profundament similars. S'ha pogut verificar, amb sobrada

amplitud, que les de qui directament depenia la vitalitat

d'una sovint abusiva, eren les que més vegades van ser

objecte de recomptes diversos per tai de conèixer i quantia de la

població contribuent. No és aquesta la comuna a les altres

comunitats, especialment les forals. Deixant de banda els recomptes del

segle XVIII, cal dir que solament disposem d'un cens complet i

mínimament fiable com a indicador de tes quanties de la població en els

dos primers segles de la modernitat El fogatge de 1553 és la millor de les

eines documentals al nostre abast per a dades susceptibles

c"arribar a ter versemblants. No obstant, la menor qualitat heurística no
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impide« que puguin ser emprats altres reculls poblactonals, elaborats «Tib

crrtens diversos, que permeten depurar tes caractéristiques de les

tendències evolutives del poblament. Quins son aquests recursos?.

Quantitativament, la Baixa Edat està molt millor

dotada que els segles XVI i XVII. Es conserven tres recomptes

fonamentals: el de 1359 el de 1371 (amb un ae mort proper í poc fiable al

1376) i ei de 149?, també elaborat per ais territoris del Regne d'Aragó (1),

El segle XVI sínica ama les dades del fogatge de 1515 que no tindran

continuïtat fins el 1553 el principal dels censos del segle La resta dels

reculls que es conserven són de molt menor exhauswiïat i fiabilttat, tot i

que permeten emmarcar les tendències generals de l'evolució del

poblament. El primer prové d'una preocupació poc demogràfica: és

un cens elaborat per la Inquisició al '567, eis documents origináis de! qual

es troben a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid t han estat publicats per tn

R Garda Cárcel (2). Altres dades provenen de collectes d'impostos amb

datació diversa en funció del moment en què cada un dels diversos

Consells locals ordenaren la recaptació. Per a la ciutat de Lleida, tenim

notfeifts de tres recomptes. Primer, un fogatge realitzat per ordre de tes

Corts de Montsó al 1547 (3) amb noves consignacions pal 1552 i 1564,

01- Lo» qu»ntiO» t tlyr cf«.c« «t pedo* (foe«» «n ioniudi do „ Iget«« fi peMomoM d»

durai* o» MgiM nv » XV* yi_Cjjjjampdt**- t et »f Çff<ma d» Aria^n Jgffdjtfto. 'W, Modwd 195» PC

247-270 En tormo» eemponüiM vrt) m» toiofoneio* pettonert dol »»fio XVI vogou a* m«t«i» «ote*

comirc«! do It pçtmct» c«t«ian« » i> .pnjgjni mein o«' wait KM. iteration«, 1K? Ce •!*§» «QW au« »i bé

IM qu*mw« o«»n»» pät «*n»et bim m»<ji«v«i« pod«" t*r object» M HIÜM tp j» a« eritqtiM ou« qu«i»«voi

•Itr« f«eompto c*n»«j d Ant* H»gim »I aw* «0 it tan tcpff to * tatotüM wi to d««»ei<i p*'t» Q».* v« ••'

wp«MMi p«f P Vil« M i •ce·pí·m ta cfonotofli« »pontó« p«r J ^tmm ' ç« «u'M y «vtrt d« HWIM »uf tfwis

ta« tren »ou*o« c *»«i«nt lour« 4MM y*w mmutj«u«« cr*qu« eronoíogiqu» »ond*« MW lot limn»» do

Mtfln«grio» • p«ffnt» eon d* tonstdow to ro f̂MOitmt drt dt I3?t eo^m« «MI dM Cork do TONOM C 365)

woe fopra* d« cort«no« dOBfiéM dos Cot» do Cof*ot* 1 1350- 1380) L.» doewmont do O7B comorvo »o d«o

«ron •«« Me do 13St do« i*tr» do i»v CQuotquo» pfotxomo» do

on Eopofno*, Ann«!» df demogrtohto hi*tyfiq^ 1965 p '7-18)

- R Oorclo Ci/col Hutofi« do Cotf lyft> Sogto» XVl-WI Bwc*k>n« 1MÍ pp

l do iJoida), uibf» doH qotx>»fi» do
e«^f«tt com «nfM '539 Mof 91
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Segon, de la col.lecta d'un impost cobrat pel "maridatge" du l'any 1818 (4),

1, m tercer toc, amb datació més tardana, ja m plena crisi bèl.lica del

segle XVII, d'una contribució per toc a la construcció de fortificacions de

1639 (S), Des del fogatge de 1553 fins el veïnat de 171?, el Principat no va

ésser cbjecte d'una tasca global de conti oi de te cases o de te gents

que 0i poblaven, maigrit que al 1626 es va realrtzar un cens que sols s'ha

conservat per algunes comarques de la Catalunya central (6), Per tant, st

la cronología censal queda ja clarament delimitada, cal ara intentar resumir

e) balanç derivat de les sempre incertes quanties i, el que és més

important, valorar quines són les grans tendències que defineixen les

fluctuacions en el nombre dt les gente que, en aquest XVI» van

poDlar la ciutat de

Ets darrers anys de f'Etíat van ser durs en les

contrades del Principat La era una de tes grans ombres que

planava sobre la vida quotidiana homes i les dones de l'època

Aquesta, però, era una companya ineludible que ja, gairebé, no sorprenia

La misèria i l'esmorteiment provenien de la desfeta que va suposar arreu

un llarg període bèl·lic que va ter sortir a superficie fortes tensions

acumulades, tant en »Is camps com a les autats. A Lleida, els darrers anys

del segit XV amunteguen, després d'un breu lapse de prosperitat, una

llarga seguida d'anys de penúria productiva i una perilosa alternança

i4i HtnM «eeoMee P«' J UedonoM w Mtt • MM 0*Ms ewwtgnadM • A CA (Amw Coton«

«TArapó) 1*9 2101 any Ulf leb 1» r Ujfrr« dt \m eojjycm (M m»nd«tpf >r te Principat at C«t«mfy« y

Çomt«ti jrt jtetffjl^jjgffggfy t v>a»u f^gjèfg jf LUijjf. »oi l T«-'*8« if74 pp

(5)- T «i rcfcrèncM ww h« »«tat o»m:. n«nt cMid* p*r Ten P«»»oif qui p'»p«ri to a«v« te»

•ob»« «i mumr.ip. •« »t» t«fnpt a«» Aj«U>^ AM M L Con»«)l« Q^ f̂«l* «4C »ot- 132' 5 O« Marí; d« '63«

A» i* f •«<• de l«rt«-i w»fMM eit* c«n» qu« vt --»»udi«' A Pl«O*v«H f Un C»ni g*n«rc d«

« «• 162« tint «n «M6en*fi4" Au»t Vic '973 pv 3-13) i qu« w« twvir d« bM« « a N«<Jai p« s

un« H âMHec qv«nii« M ta oot>i«ciO (M Pnncip« pw «auttt» 0«« evid»nci«dofn dun» c»rt«

lendèneit § rwiwndlnwm
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d'assot« pestilents que deixen ta ciutat m "defidf (7). U trajectòria de ta

poblaaó a través de Im dades censáis permet ratificar l'evidència de ta

davallada demogàfica, tant & Ue.da com al seu entorn proper (vegeu

quadre núm. 4). S deixem de banda les quanties que m desprenen del

fogatge del 1376, que semblen a totes llums exagerades (8), es pot

verificar un certa estabilitat en el poblament de ta ciutat al llarg del segle

XIV, que s estronca bruscament a finals del segle XV. No entrarem aquí en

el debat cobre si tai c qual quantia de focs és més o menys encertada; la

realitat és que, com deia R, Altamira, citat en planes precedents, no N na

efectives possibilitats heurístiques d'arribar a un acord mentre s estiguin

barrejant conceptes tan imprecisos com una divisió comarcal definida amb

actuals (9), una delimitació territorial incerta agrupada en col·lectes

(que, en el cas de l.le-da al 135911376 és vegueria i al 1378 (10) i

;7V G« parauíM a« J Uadeneaa ' t» daeaeèneia i daapotelafnart p*'*'»'"« a Ua»da Oumnt aja
dafran yint »ny» dat qu«t»-c«»nt» Ni « pau »•'••nm· m IM IMMUN» autccf atjq ja» n« contribuirán ganaba 9»"»

• datww i« davallada aconèP··ea »oci·i i dawwfftíiea Uatda liquidará to aava v»d§ «artiaval »me d»*iW

(Maiftrada Líate*, voi M p IS) Valwaeié idanBea • ta pwpeaade p»? E Mut i «**»«É «MM A« qu« *Btî a
XV tu* '«•! p«f» tete w «conorr i •" g»n«f». y p«r« I« »gncoi« «i p»»t)Cuief in I486 M a#cl«rO un« p««t« y «n

•I M»«O qu» to pu»o Ju*n i| M dMWficwié 4« W fornia «I contumo y I« pradueetéfl 9IM ^Mt« bwt »ntr»<Jc «I

»igte M0M«nto ne ̂ ré tmupmtt * «us» ot «cmpet pwü«lei' ̂  f^f fcgifrmsa y î ĵ.tff.¿JM,*1^
UkKta- 1 Ai p 75| V»fl«u •! *«Mfn tft !• cronoiog» *nu«) <J«t» .ndieodor» «A«» «i 4 qu«Ö'» nun S

(í) Otu P Vilar ' » «MUM um tfo.»t»m* âœynwN, fl·iè «• '376 dent IM eMb*» *u^»m n«u»m«nt

plut hauts * fOuclquM) ptobt«mM dt 4tm«gf*plw hNlenqu» p 17)
A- »te M un pf sb*«m« • m«ny«l»n.r ¡« qu* t «rt)Hr»r**«t a« M 3«»:nic.o »«"tor'*! M p'ob«b'«m«nl un

pr®M*ms 9» MM 9»ogf«t'c« »cor« M ou» catan* r«fi««ionar »ne met •'npitafl Tot« »oc««ut coruoi« KM
CT(Un» propi* t p»culi«r» iâ frapMn^̂  Of l «»paí Qu« li wfv*Hi 40 aypcfl tac • m«ttn«i En la Cattunya

m<xS*m« M c»o« M notao;« "Ai» noWM amiiM no ta ta ëiM« nèrwM <J« potnac 6 «Martort al •*§)* XEX qua
tinguin <J(vi»«>fn comcíO··n» UHM «en »«taO f̂la« paf "«fluaf>M co'n.won» « coi *ct»« WHM aura» paf
bi«b«ia i tf aJhM par coi i«ctM i vaguariaa rf«mnwó d'v»f»a a IM dato »ogatoa« anMncra i anear« a IM dar f ai,at
c»ai aagta XVlli to dirtribwc«« M ta pat eonagim»nf> A partir da '833 tag ata aë car»o» M pubiiquan a baaa da
la divitiu provincial amb ryniea aicapci* M qua raaMiá la OanaralMl »any iMi qua iaatructure da la
maJtuta forma qua ara ->oM«rM tMsam Tol plagal dte«Mvta anormafrwm »ar IM comparación» antra
a«fM a«tad<at>quM m r» diapaaéaann duna unAeaeté da oapartamanta damunt ta qual pwguam va»»ar
IM n t̂wwa* Vagau J igéaiM, Bteaa^idai^ pp n

(10)- Taj t com tof.au an tot rafarane«» aportadM par J iglMiM *fl poMamar« da Cataigriy« ', p
230 Caí oír a mM qua I* co( la<̂  (̂  Liatda rK aawpia conata «Jai mata* nombr» oa ciutau j* qua J ^MaiMan
iaaavatrar»»cnpetoaaMov^ga<ia'WJmctourapobiM mantra R Otrcia C*rc*i an computa 72 an al can» d»
1lf7
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uns urbans imprecisos en què Hom no sap mai si incloure les

partides veines o considerar-les com a nuclis de pcDlació autònoms (11).

Com dèiem entre 1359 i 1378, la població del Segrià i la de

la Col·lecta de Ueida davallen, mentre la de la ciutat sembla mantenir-se

estable. Els efectes de la ais«, tot i ser comuns arreu, es noten mott més

tardanament a les ciutats perquè, en una primera etapa, la ciutat segueix

essent un pol d'atracoo. d'acumulació de nouvinguts, de proveïment més

segur i de m«,or prcttcció per a gents trasbalsades enmig de tants í tönt

greus conflictes, L entorn rural rep durament els efectes de la sotragada,

mentre la ciutat sembla no perillar Tal realitat, però, no durarà gaire. Les

dades del 149? no deixen resquici per a dubtar de la gravetat de ia

situació El Segrià perd al vouant de 400 fots, la Collecta de Lleida al

voltant de 2,0001 Lleida ciutat entorn als 350 (12)

La brusquetat de la davallada urbana s explica molt

fàcilment si recordem que, al llarg de l'Antic Règim, en circumstàncies

difícils, la ciutat és un bon aixopluc per ia seva major capacitat de

proporcionar seguretat i protecció, tot i que ¿quests seran elements que, a

la llarga, perdran valor des del moment en què aviat passa s ser un molt

eficaç focus de difusió de contagis i nucli d© conflicte humà davant la

(11)- la inclusió en IM sumas cenaala del conjunt de termene edjyntt *¡ terme estríele de L'aida pot

en determinen cato» incrementar toa quanti»» reco*lidM en ei» recompte» i fogaiga» f* que ne aempre hi

conrta la teUlftet de IM area» depenentt del nucli urbà estricte En eonjwnt IM perte »or parroquia de Sant

Joan parroquia de Sent Ucranç parroquia da Santa María Magdatena. parroquia de Sant Andreu, parroquia da

Sent Mer«, parròquia de ta Suda o de Sant Pere de la Seu, Serri de ta Morena Ravel del Cap-Pont. Vilanova •

Palau de (horta. Remat i Sue» (Capítol) Rutea < La» TortM de Sanuï Vegeu J Uadenoee, jjjjjfjMLJlt-

vol H p 188

(1Z)-Segon» J igtodM Lleida pardn« 340 *oc» ' »agon» J Liadonoaa 3S4 Si la comparació

eatablir ia en tomwe diguaUat nem de eegyir emprant tos dedee del primer del» enter» (a que la pobieció que

M recompta al 1378 mclcu Wt ai» termM del municipi de Lleide (Vilanovata i Palau «e i Horta. Suc» Raimat.

Rutea l TomM de Sanuï), mentra que a¡3 747 toca «M accepta J Uadoneea tenen »viament en conuderecic ta

ciutat ««tríete, coaa que »upo»a una mo« me* qi sntioaa pèrdua de «W »oc» amb una davallada propera ai 19%

Caí tenir »ompra molta cura pel que ta a toa drterent» realitat* tarntonaJ» en el moment de ponderar recompta»

que poden potenciar al» efecte» d yna hipotètica davallada Revi»eu la» quantiM oferta» a" »i quadra num «



precartetat dels recursos. Ueida no era precisament aliena a aquesta

realitat i ti poder públic M n'encarregarà prou bé d'intentar tenir cura, a

través d'una mott sucosa normativa municipal, de tots els agents

perillosos El control dels productes que es venten at mercat, la vigilància

de l'arribada de forasters les normes d'higiene dictades (era corrent, per

exemple, llençar les "aigües brutes" des de les finestres cap ei bell mig de

la via pública sense avís previ) no ten més que parlar de les enormes pors

al contagi que la dura realitat quotidiana havia gravat en la mentalitat dels

qui governaven la ciutat i que s'havien anat acumulant després de llargs

períodes de mortalitats, impossibles de reprimir ni amb aïllaments, iii amb

mesures sanitàries extremes (13),

Sens dubte, 1497, »gual que a la resta del Principat, és un

dels punts més baixos de la història der.iogràfica d'aquestes terres. ÉS

més, es pot considerar com el simbólc punt final d'una llarga sèrie d'anys

negres que m van iniciar al 1481 (14), Les greus incidences d'aquests

anys permeten plantejar dubtes sobre les quanties ofertes per les dades

censáis. J. Uadonosa consigna referències diverses de lletres dels paers

als Diputats de Catalunya per tal d'assolir algun tipus dexempao fiscal.

Aquesta realitat permet fer pensar que, probablement, hi podia haver un

recompte de focs disminuí per tal d'obviar les exigències impositives (15),

En qualsevol dels casos, tant >a davallada efectiva en el nombre consignat

(13>- 0*1 conjum d« »t '40 Ofomacion» *§«ntM t Comunw" rtieUd«» al 1559 17 r*pul*n •( control d*

q'j«m«t d*to p'oducl** out •« v«n»n • nwretf. 23 praMQMwn «ia cifttt d*l eontumdor davant §duKe'»ooni i

product»» qu* n« nttguin «M M corto-n«« 14 3:rt»n rwn»iiv« p*r « man-onu la tagiww d*to c«rt«r» < píceo*

pub)«« 11 int«ni«n cto p'otogir «l c ulada <»••• *o·r*· «*• P»"11 W» rufluiri v«n,r d« ¡ «xi»fior ¥«g*u A H M L,

dt ja Ciatat d« Ll»d« rEp'ipqn'-.ic oromycionufti c>vmti> Urat'l ? dAönl d* 155«

, Rag 13

(U|- *0vit«nt »<)u«il» «r»yt d« Ixjuidact« d« to Li»«>« rr>»d*v«i l« pmu «p«f«i«.» a tonç»d<M

eop« quMi «mb t»rttti virulenct« com «n IM gr«n« »p«jéí"i«* dt j»fll« XIV E1 Kaf*M contribuí Uní eofn IM

b«rxlo»rt»t» • to p»r»m»nt dlMMnueié d« to pobi*c«i .', «n p«r«ui«* d» J U*4on@M, Mmorn d» Hn<3«, vci II,

- J UMtoraMM, Hmton« d» U«.d« vol. N. p. M
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de focs, com ta possibilitat que aquests estiguin conscientment encoberts,

no diuen res més que el que sempre cal témer i valorar dels recomptes

tf Antic Règim: primer, que són realment MCÄJS öe l'tu« de ta poblado

en un moment concret del MU i, segon, que mai no es pot

deduir un certesa final pel que fa al nombre d'habitants, per tes nombroses

tipologies d'ocultació probables. A partir d'aquí, un cep solventa»,

almenys formalment, alguns dels pritípals conflictes socials i econòmic»

que feien perillar de la convivència, un nou aire envaeix els

carrers i places de les ciutats J. Nadal va parlar d'un "món per omplir",

sobre e! qual es va assentar una puaant trajectòria que no va ser alfr§

cosa que un "redreç espectacular"

Els primers decennis del cine-cents semb»en transcórrer

sense asdeveniments notables La gent a penes stia enfortit ef suficient

com per a propiciar un potent creixement natural A més, encara cuegen

assots periòdics de cicle« pestilents que permanentment fan penllar

l'estabilitat de la població A Lleida, sobre els anys 20 i, més tard, en el pas

a la tercera dècada, els de contagi són freqüents, tes han

de pondrà mesures i les corbes de l'evidència dels

estralls, L'epidèmia dels anys 30 és greu a tota CatJunya i les ciutats

en surten bastant malparades C16)- Aquests i alte^ elements

desestabilteadors són els que ts trasllueixen en l'evolució de les quanties

censáis. Des del 1497 a 1515, la recuperació es fa sentir en tots els

indicadors numèrics, tant de les gents del Segnà (de 2,440 a G.064 focs),

00 ' 1SSO M aaHataée an Sarcaten«, to tiumo qu« *n 4 P«i» VMCO como w« d« Im «Aet «n le«

go« !• «pxtomi« legra h«c«' IM m»yo'»t ••fr·oo· * (Mgww d«tM d« V "••« Vo'od» y» smm é*

mortalidad f n la E»o«hi irrt«fic' Mtdnd i960 p ¡Mi> RS S«» e«iv«A méi dt • 0» motte un W p «̂o*i

compr*« »nti« ntarf i julio' i T»-c«ton« fB«re»!on« 'bill» al moftâlrty' «n<J population 14S? ' 59D1 Thf tournai rt

potttic«! »conqmY. t XUV, 1tM, p ») Aquwt« dtU »upo»« un ri»ë peca .«»o« qu« «n ta Uwta à« cort»çit i

avitot 4« contagi »laborad* p«r A, Simon Tar̂ a, aa con»!d«'a fataol »piĉ mic da pacta own a contagi fanara),

vata^o'ia qu* an w daeuta M »«gta XVI »oiamani taré compartida pato da 1S8S i liM-tO fVaf«v * Simen

Tarrea, 'La poblaciti catalana a fépoea motíama1 »«ampia' no pybiicat. p 1$
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com de la Coi.lecta de Lteids i«Je 2 929 fins 3.795), corn de eins de les

muralles (segons les diferents referències es passa efe més de 800 a

quelcom més de 1,100 toc»). L« vrtalrtat de la recuperació des d'un o'veil

tan baix és fàcil de justificar Amb posterioritat, les coses tornen als ritmes

normals d'una demografia de tipus ante afectada per nombroses i

fréquente sotragades. És més, el ritme tan potent de principis de segie

(sempre matisable a causa dels problemes heuristics dels censos),

s alenteix al Harg de la primera mettat de la centúria. En el conjunt català, es

pot partar de creixement moderat, al voltants d'un 20%, clarament

contrastat amb el 75% resultant de l'evident acceleració de la segona

meitat de la centúria (17).

Les xifres d'aquesta moderació en terres es

poden concretar en les següents quanties Ei Segrià passa de 3,064 focs a

3.1 M, és a dir tn guanya 116, fet que en nombrt d'habitants suposa un

augment de 12.256 a 12.720 habitants (18). La CoUeeta de Lleida veu

ixpf»ndir-se el nombre de focs en 230 (du 3.795 a 4.025), cosa que

implcarà que el nombr« d'habitants de 15,180 a 16100 A la amat,

les coses són quantitativament més complexes per tal com és difícil

d'establir un acord sobre quines siguin les xifres reals de focs urbans

(reviseu novament el quadre núm, 4), Cal incloure partides que, avui, ja no

són del terme?, ens hem de cenyir als Irmits estrictes de la demarcació

parroquial?, quina de les quanties és la realment correcta?. Si tns atenem

exclusivament als límits marcats per l'espai estrictament urbà,

l'emmarcament que agrupa les principals demarcacions parroquials,

Juntament al raval de Cap-Pont i la morena, l'evolució d'aquesta primera

(17)- A Simún Tarrw, 'Le pobitcic catalana ' p 3

(19- No *ntr«r*m »qui an ta p ll·ig« póteme* totor* F*i*etió d'un ee**ie«a«t n*utt»piic«d«r QpUm p*r

la proposta da J Nadal <f «mpw un coaíicunt 4 par tat com et O'ot>«bi*m»ni «I me* »juM« m IM rcaMatt <

d*i cr»u(«m«nt pob!»oon«i dt ! epoc« a Catalunya.
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etapa del segle es pot qualificar també de tranquil·la j moderada. Al 1515,

al nombre de focs era lleugerament supenor al mil.lem (1.086 segons

ü adonosa), asm que permetria quantificar el nombre de lleidatans en uns

4,344, Alguns anys més tard. trenta-v-jit per ser més exactes, al 1553, són

molt pocs í nés els que poblen l'interior del recinte emmurallat. La quantia

que aporta J iglésies de 1 109 focs, rectificada a la baixa per J Lladonosa

«n 1 086, ens permet censar un total d'individus entre 4 392 i 4 4M, »tes

que suposen un migrat augment inferior als cent individus i que comporta

una molt baixa, gairebé mtsèrnrra» taxa de creixement tníereensa! enfre un

0,029%! un 0,052% (19)

L'augment de la població no es fa precisament enmig de

folgances Els lleidatans, depenents majoritàriament d'una economia

bàsicament agrària, « amb un sector artesana!, no viuen en una

esplendent prosperitat l es amenaces exteriors són temudes i,

moltes veg<T es al llarg del segle, els ciutadans demanen exempoons

pagamente d'un fogatjament (1536,1556, 1560) (20) Reteiticies

documentals properes ai fogatge de de segle, ens evidencien,

novament, la tasca d'ocultació *ocs que els consellers, teòrics

representants de la ciutadania, sovint pod«n "colar1 a íes autoritats

del Pnncipat És aquest i no altre el que cal atorgar a una tan

a la baixa com ia tributació del 1547 amb 986 focs o una mou propera

del 1552 on es computa un de 817 focs i mig o el 1564 amo 818 en

tota! (21), El creixement és, sovint, compromès

d»- AfTMMa «qui '•• pac«* * V*ÍUOM iMC« d* coi .«twao« d*i Dr FWIMM Nadel «n »Muter »t«
v«lor» d »CUMA« i d» i«» '««Unt* «MM M erwi*m*f«i • mwé* d*M («MM t M to "«u.it«t

M- J U«donoM ».mon» d« LÎ HJ» vol I p 1t?
81}- V«gMi *• e^wpwemw dt p«o«m»nt« «i A M M L ^libr^ ^»i« ccpo»n» o* ̂  p^curri « f
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Un cop que ens enfrontem amb les dades de! cent dt

1553, ens htm plantat ja a la meitat ât la canturía i, a partir d'ara, un

passadís d« foscor documental s obre ato nostres peus No hi ha dades

censáis que ens permetin certificar la potència del rtdrtç demogràfic de la

segona meitat de la centúria Nadal va qualificar la situació de 'gran laguna

documental que va d« 1553 a 1717" i l'única manera efecüvt de sortir del

dubte era empendre el dur camí del treball sobre les dades parroquials,

camí que nosaltres seguirem ben aviat (22). Però, enm»g del butt,

qualsevol cosa abans que perdre les esperances. Tot i que no es

conserven censos generals, alguna cosa sí ens ha quedat referida a la

ciutat de Ueida, malgrat que la seva sigui, si més no, dubtosa,

Entrem-hi amb més deteniment, ni que sols sigui per dcnar un més electiu

suport a les tendències que puguem comprovar en base a les corbes

baptisrr.als

Disposem, amb una curiosa seguida cronològica, de tres

censos: 1553, 1559 i 1567, Tindrem, per tant, algunes dades més, ni que

sigui a nivell indicatiu. Oblidem, per un moment, la nostra preocupació

directa per Testat de la població lleidatana i obrim un petit parèntesi per a

refiewonar sobre les possibilitats d'aquestes eines documentals. Les

quanties del 1559 provenen d'un recompte que va estar recopilat i publicat

per un cape là especialista en arxius Tomás González, a qui Ferran Vil va

confiar ¡ú reorganització de l'Arxiu de Simancas. El cens, és ja de tots

sabut, és una de les principals eines per a quantificar l'estat de la població

del Regne de Castella en la darrara dècada del segle XVI. L'apèndix final,

on incorpora les dades de la resta dels antics regnes, ha estat molt

(22)- J, NMM, -El 'r*dr*ç* d«moflra»ico d« CdaluAs «n *i ••gio XV? VI Conjgjüfi d» HQofta dt la
Çofor« d» Ar«p$n î fOî . 19571, Madrid, ttSI. pp 87MT7 t , ' Nad« i E OiraK, yu ĵuigion gajajafjf_d»
1553 i 1717 i. immigration fr»nc«»M g «ut't« <«ct«ur» a« *on fl»v»iODD«fn«m Pañi, 1986, !» fX-XIV
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escassament emprat perquè, sovint, reprodueix càlculs d'anteriors

recomptes molt llunyans en el temps Segons li transcripció que en te J,

Ruiz Almansa, les dades del Principat són del 1559, cosa que ens fa

pensar que. en realitat, no són més que una còpia, amb certes diferencies,

de les quanties del més important dels fogatges el de 1553. Una valoració

idèntica mereix, ai nostre parer, el cens inquisitoria! que publica R. Garda

Cárcel, Hauria estat per a nosaltres mòlt més senzill extrapolar la

informació oferta per a la collecta de Lleida en els tres recomptes i d'aquí

deduir una línia molt clarament definida d'evolueiô del poblament. Mes, si

hom revisa amb deteniment les quanties del total català compilades en el

quadre núm 5, l'única via de treball rigorosa per la que hom pot optar és

acceptar un estat de la població simbòlic, però proper a la realitat, per al

15531 unes dades de referència pròximes, més a d»r

Cal justificar els perqués d'aquesta opció J Nadal t E

Giralt deien al 1960, constatant les greus mancances documentals i

referint-se a un cens del 1644, trobat a l'Arxiu de la Corona d'Aiagó, que

"...en l'an 1644, à l'occasion de la répartition d'un nouveau tribut
général, on procéda à une copie simplifiée du "îogatge" de 1553,
Entre la copie et l'original, on observe un nombre fort réduit de
divergences, dues sans doute à des erreurs du copiste. ,** (23),

Havien passat mofts anys i el document original encara

servia de model corn no pensar el mateix de des reculls tan propers en ei

temps al fogatge inicial?, qui simagtna als membres del Sant Ofici

recorrent pobles i ciutats per a saber lestat i quantia dels seus haoitants?,

A més a més, si hom revisa les fluctuacions numèriques entre els tres

censos (computades en el mateix quadre núm. 5), es pot pensar que

tinguin alguna hipotètica similitud amb les tendències reals de la població?,

K3I • J Ncd*t i E 3ir*K, La eepylfflon eatatfpf p M
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és plausible pensar que, en un territori cm sembla que oto indicadors

econòmics i socials palesen una certa tandència clara al cretxement, els

seus efectius demogràfics, els seus focs, fluctuïn de manera tan inestable

en un període de temps tant exageradament curt?. Hom sap que la

demografia d'Antic Règim és semblant, en el seu traçat gràfic, al perfil

d'una agressiva serralada, però tampoc cal exagerar, Per tant, en

conclusió, dues són les valoracions que, des de la nostra molt peculiar

perspectiva, ens podem atrevir a proposar. La primera és que les dades

de Tomás González s'assemblen més a una còpia, amb deficiències, del

fogatge que a una efectiva tasca de recompte per part dels agents del fisc

de la Monarquia í que les xifres del cens del 1567 solament ens atorguen

la possibilitat de ratificar amb certesa que el volum total de la població

catalana creix en el decurs d'aquest interval de catorze anys. La segona és

que, tot i deixar constància del volum total de població, en focs i en

habitants, que es computa per la col·lecta i la ciutat, no ens atrevim a

dfcduir-ne tendències de davallada o estagnament per a Lleida, de la

mateixa manera que no ho faríem per qualsevol altre dels territoris de)

Principat,

Així les coses, seguim sumrts en ia mateixa foscor de

partida, L'acabamant del segle se'ns presenta conflictiu a l'hora d intentar

esbrinar la manera com es comporta la gent, demogràficament parlant Els

testimonis dels viatgers de l'època que passen per ¡a ciutat de Lleida

deixen entreveure un cert optimisme en l'auge del nombre d'homes i

dones que pul·lulen per la ciutat. J, Uadonosa ens transcriu algunes

opinions que resulten significatives ai respecte. El monjo portuguès G.

Barreiros diu que la ciutat, ai 1542, té dos mil veïns, poc més o menys, i,

més ajustat a la realitat, H, Cock, arquer holandès de Felip H, parla al 1585
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de 1 500 ciutadans (¿4), En tots dos casos, el que sembla indubtable ai

que els tocas i els nombrosos nou vinguts, que no gaudeixen del

panorama d'una ciutat bonica i acollidora (25), omplen de bellugadissa í

vitalitat el teixit urbà en que conviuen

En conjunt, es pot dir que la ciutat creix a ritme similar i

sota els mateixos impulsos que la resta utíl Principat. Són molt potents els

aports de gent vinguda de fora de les muralles, particularment gascona i

del mateix entorn rural proper -realitat a ratÉcar més endavant-, però, les

bases econòmiques no són pròsperes i l'equilibri de l'expandiment es

manté a precari. Serà suficient qualsevol entrebanc per a què eis signes

de prosperrtat trobin el seu sostre, entrebancs que, de vegades poden ser

frurt de productives, de pestífera» de conflictes socials o

etc Per tant, no podem sinó considerar l'evolució de la

població, en la segona del i primers anys del XVII, com

fluctuant enmig d'una » definida a un expandiment poc

pel que fa a les que li donen suport Les següents referències

censáis donar de naturalesa a aquesta afirmació, 1,109

focs que havíem comptat pe! 1553 es a 1.639 al 1618 En nombre

d'individus, créixer des dels 4,392-4,436 de mitjans XVI fins

a 6 556, xifra que, amb tot, no superar de manera aparatosa les

quanties assolides en el període més expansiu de la Baixa Edat i

que comporta un significatiu augment en la taxa de creixement intercensal

anual que es pot quantificar en un moderat 0,6%

CM»- J LlWono« Hnton« d« -!«iO« vol H PC 1Í?t|7?

(25)- J üMenoM ttmeny I« »UCOM i totalment compf»n»it»t impr»»»ic qut !• ciutat ú» U*MM

•'• ull» d un v«!g*r flow* qut diu QIM *!• ciutat M p*m» i meR i¡»t¡« »r tou «I» MDictw1 Sen

OuiCC.·rdil! J Ll«00no»« HlttQfH «« LitXJ« VOl I, p 1S4
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Podem, així, ratificar que el canvi de centúria no ha marcat

la mateixa pauta de mort ! crisi que va portar als castellans, sinó que

permet la contínurtat d'aquest lent i favorable fluir típic de l'àrea

mediterrània, encara que amb mot menor lluïment que el de la zona litoral

No oblidem que J, Nadal I E. Giralt van caracteritzar les terres del Segrià,

les planes dt Ponent, com ia "Catalogne dèftdtaíre* í evidentment, no é«

una definició a mtnysttnir en el moment dt fer balanç. Pocs anys més

tard, les coses hauran novament canviat, A meitats de segle XVII, el

panorama es tornarà ombrívol Sotragaments de tot tipus faran t

posaran a prova l'alegre vitalitat del creixement del XVI, Les activitats

econòmiques, l'agricultura principalment, evidenciaran una notable

reeess'í qui* •: arrossegarà llargament i que G. del Olmo ha dibuixat amb

clara precisió (26), recessió que també palesaran les i,

en sentit amp!i, el conjunt de la vida ciutadana Quan al 1639, es reclama al

muntópi la participació en un pagament per a garantir de les

fortificacions són solament 998 els focs que tributen, xifra que, tot i

acceptant un marge ineludible d'ccuttaaó, la precarietat de la

situació (27), U població de la ciutat s'ha reduït notablement, però, segur

que eren alguns més dels 3.992 que es desprenen de les quanties dtl

fogatge Aquesta xifra significaria una pèrdua del 60% en el nombre de

lleidatans, quantia que considerem exagerada, s« més no perquè sembla

(26) • t'ngM «paran QN&C ^t» v* «tatowar 3 sW Otrae, «n la MW» latí da Mie*AMtur«. n« e*v«

ombra «t dubta Mb* to gravaut d* M d«vüi*d« productiva qu* w v*nta *TOM*£«HÍ d*t datt «nyt 2C dal
t*lt<» XVII i qua i agraujara nettM*nt*til «n* M eenftoett M lie «n «M »nyi e«ntf»!» ë« to c »niu"»
ccrfttct j qu* poMr« *n qvi««t)o «MMMIMM «• guwiyi '•nt·m·f.i «MO>H* « ¡Urg M Mgto XV! V»g»u O M

L«» covuntufM iQf«fiM »r i«t ti«ffM o« u«'î > tn »i üQlo XVI1 i'^gft ^06) t»»- <J« iiecneMtem medita
Ur«v«f»««t a« Bvc^on« 1M7, EWud! O«n«f3i d« LL»«la pp 252 ?63 i •ip4K'«¡m*r»l «to •p·nd··»

97)- Mi ''«et» M Con*«« ' M» V'M* à» M muQMtitt n v*ti cl«r«m»nt éMtf dt M f«*i votunUI qu*
p*f «I r*pW8 d« IM »ort*C«eiOf>» M pf*MM P'mcip« i Comt«« i ) k •eod·tqu·n M contf ibu»»qu»n dit»

Pnneip* 1 Co-rtat« rtMw do« «ny» «n iO«Ol 000 iiufw ço •• «n SO SMO Murs« c»d« un «ry p«g«rt dit« c»Mrt«t
p«t <o0«tg«« • raho ̂  «S »eiM dm«f» 1 3 p*t e*d« iofl«t(i« I com • ••<• out« h h«n «fMeM tM »oj«tg»i qu»
• diU r«ho impertan m Hiuf«« ' A M M L CwwcM O«n«faH 4«, M< 1» r, S rte Mwf d« KW9
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que els darrers anys del segle XVII van transcórrer sota ei sign« de la

recuperació i la progressiva revrtalització, d'assolir en el cas

hipotètic que Its forces humanes i materiales haguessin caigut en un pou

tan proton Aquest, però, ja ós un problema que cau fora del nostre àmbit

cronològic de preocupació i que, en qualsevol dels casos, resta encara

pendent d'una, fins a la data, escassament abordada recerca.

A poc a poc, hem intentat donar un primer cop d'ull a la

trajectòria seguida peis homes i les dones de Lleida des oel ja llunyà

acabament deis temps medievals als de l'encara fosc inici de l'Edat

Moderna. La població d© la ciutat t de les rodalies va seguir en aquest llarg

lapse de temps del seu passat històric ritmes molt similars als del Principat

català, unitat poütic-admmistrativa de la qual n'era una de les parts

constituents La ciutat de Lleida no va acaparar un destacat protagonismo

en l'esdevenidor d'aquestes terres, però, sí era un important nucli

d'aglomeració de gents molt diverses. Era la quarta de les ciutats del

Principat pel que fa a la quantia dels efectius humans, precedida per

Barcelona, la capital, Perpinyà, centre neuràlgic del món a perdre que era

la Catalunya francesa, i Girona Per dessota, tema viles tant importants

com les ciutats de Tortosa, Tarragona, Valls, Vic i Reus.

Al llarg de tot aquest període, els comportaments

demogràfics no van tenir una trajectòria uniforme, sinó fluctuant com és

habitual en les poblacions de les societats del feudalisme tardà. Després

d'un segle XIV, encara pletòric de la vitalitat econòmica dels temps en què

el Principat era una potència marítima, la població va rebre una dura

sotragada que la va deixar en un dels punts més ba.xos mai viscuts amb
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anterioritat AI 1497, la població dt ta ciutat sembla fluctuar als voltants

dels 3 000 habitants ta recuperació es notarà directament en si

creixement evident dels efectius humans i, així, aM 515, són 4,344 els qui

viuen a l'interior del recinte urbà L estabilitat social i econòmica, barrejada

amb algunes sotragades puntuals fa que un cel aire d'esmortetment, un

ambient de pausa ompli els ritmes de ta dinàmica demogràfica, de tal

manera que ïrsnta«vurt anys més tard no ht na a ctuwt molt més que cent

lleidatans nous i ta quantia oscilla entre 4392 i 44%, la qual

comporta ur»a reduïda taxa de creixement intercensal ais voltants d'un

0,029% i un 0,052%

El que queda de segle es viurà sota e) signe de

l'expandtment, encarq que d'una manera molt més moderada que a la

resta del Principat A principis del XVII, 1618 per a ser més exactes, la

població havia crescut fins a 6 556 individus, quantia que implica una taxa

de 0,6% d'increment anual Les bases de l'auge trobaran suport en la

combinació de dos factors a tenir ineludiblement en compte

Pnmer, s'estabilitza el creixement natural de la població local, és a dir, els

lleidatans tenen més fills ja que les condicions econòmiques semblen no

fer penllar notablement de les economies familiars. I, segon,

arriba a Ueida un potent contingent de gent que ve de l'entorn rural proper

a la ciutat i, sobre tot, de les conflictives terres del sud de França, No

avancem, però, els esdeveniments t desxem la valoració de tots aquests

fenòmens per a les planes que segueixen.
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No hi possibilitats d® creixement i transformació, no hi ha

possibilitats de futur per a qualsevol agrupament humà si no és capaç de

fer germinar la vida, A les societats del feudalisme tardà, aquesta afirmació

assoleix un forca particularment important. Llargues han les

discussions entre els demògrafs a l'hora de ponderar la importància

ineludible que té l'estudi de la natalitat en el moment de definir tes

de creixement i de retrocés de la població, és a dir, les potencialitats i

els frens del desenvolupament (1) St la demografia té interès, no cal ni

repetir-ho, és perquè es pot considerar com el primer dels símptomes que

(1)- J Nadal t Í Qwai pendawt * papar da cao« un daw '»do'» 'feuptwMe, »»atalia mortMa MM

tea ('O'» aapae>i dentoffaptw^ya« qua net« poavo^» rae»»mniira ( ) law» wai*u* aat

tT« aux to j» M '•Ma·frt to eye!» bKMdfxjut ewwptet «aiasaiwa '-p'oductwjn •! morí C'aat un

Qua pout gy or. célaor« da» -''•ont matrimoniai** dur«« UM pénoda M t»^p» dMarmtoé ti tMA qy il » M tfw

0WW •" èg« IWM*, Í» au • »O" four «p.p« yft p'Of »Mo« tofW»W«np% (M "•»««"<•» M, I rifivWM, pouf 9M

manag* D «irtrt p«i *f «i Oonn»« t« c w» JCM» ë« ta vto iMiif̂ M« ?•'« fi« duf •'• la r*pr <x)uct»on d«v êtrct IM
n« c»M»'orM p«» C »t» d» c«r» »Kjori qw« »• mom»«"t «v»<. tviil«nct »•» rapport» »ntr» i«« tron '

* i, emMét M d«c«nt»n pel «M com«d*f*n ^MPwrM •" to defiMcié M

3»n«f«t» M to peMseté * e »un ü coufb« DM Meta qui

general N M pf<xJy»«rt pfc îqywiwi M ffwiflM hécston-b«« lnifwww« dont te «emfci*ift*nt «ng««« un*

dwM <to "«turté tf e«e« n« pouv«1 »ob»»"" gu« t/«v«m te '»p-d«

décimé« * ta Msrga «M *• «tgnrf.catrvi tf« qu* m i »I o»n»r»( »c<y<J d« H .

•ntr« M t·rom·f'» i« gran ma|Mia d*lt dwnêflrate ne •••!•" M marear te major incidaoci« d'un «>••••

conttdaie» eom a fortamant cord'cionan» par »obr« da te raaM fa poo-n panar da qua tradtcwnaimaMt, ta ha

haguí d un cafl dab« antra natalitat mortalitat com a opoon» d im»'p»awc«i aaaaani ma» ganarsi i aco'd da

to nupciaiitaf MIM a vanao* dapanant !v»gau J Nadal i E Qirak, ^> pypy'ation cataiana .f. p •»?)

i aníocama^ lia variat da manara autoatanciai ( nntam da daimeté d« patron» matrimofiai» (adat

(ä acea» al matrmtmi tasa da facundia! cai«bat da»m*u ale } ha cianfteat mon» coneapta» tingui» com

•namotoiblaa, com al toi daba? jt da ta «acundital 'naturaf B '»gim matrimoni ne a» ia una var i«bia dapana t̂

amè qua ha aaaoM un protagontama troncal an i'aatudí date eomportama«l» damograf >e» i negate i vagao R

«owiand *Siatamaa matnmon,ate» an te Panín»uia iba»ea mgio» XVI XIX) Una p*f»pactiva ragwMf a ¥

Motada i DS Bañar iad« >. Camoaftfl« Hin^ca »n E»pana OP Ttita)
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•r» permeten dtnMndr* els camins I les vies ds transformació o

d'enda-reriment de qualsevol formació social (2), La passió pel nombre no

amaga la nécessitât de la interpretació perquè en el seu sí evolucions,

tendències, cicles, conjuntures, índexs etc. assoleixen sentit i utilitat

L'estudi de l'entrellat profun dels indicadors demogràfics preocupa, té

interès, en la mesura que és una primera peça ineludible per a entendre el

funcionament conjunt de qualsevol societat En el llindar, an el moment de

donar ets primers passos, els dos principals comportaments a les

expectatives de qualsevol individu: el naixement i el casament (3),

Entrar d'un fet com és llnici de la vida dels

individus de i passejar-nos

immediatament per un ball de que no sempre es pot

tíisseccionar amb la que hom voldria

deixar ei màxim possible de números a la seva d'origen i fer la nostra

exposició el menys feixuga que

®- p V'»*» C">cî i«"»o v datjffelto. Barcelone. 1WO pp

W- C») «qui ter un* pgnwic«dû d« meted* wtpewttu Tet t que ei» eomportwncntt demogràfic* M

dM*nvt»t«if»*n de m*n*rs »¡mulUni« i MtdMtrMWcfnent HigMt niciwwn e1 i«corr«f yt « trcvé* <M i *»tud> <3* la

n*lBM*t, pwquè »upo»« rtmet M cict« vit«i d« imdivKlu Algun« monogr«tn» frmeMM Mfwn un« m ôr

:»r«l»nci« • (Jon f̂ M prtmm p«»o« d*» M momtni «n qu» M con»tiu»i» un noy nucli familiar • tr«vM d«i

m«trimo.ii IM MpmyolM opwn m«|orrtêfi»m»ni p«r tcgur « c«n. d« tlncUvMu <3«« d« n n»i»»n<;«. via -au«

»•'• to QJ« t*mb« •mpr·f·m noMit»* tat i i »v.o«m dMcuttM «nantie» d« Mp«r«r yn M d« i »itr»
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4.1-LES TRAJECTÒRIES.

4.1.1 - EL LLARG CAMÍ SECULAR: UN CREIXEMENT ALENTIT?

El primer que nom precisa saber és la manera com el llarg

segle es va desenvolupar pel qui fi a l'augment o retrocés en el nombre

de nens i nenes que neixen a la ciutat de Lleida Hem delimitat en pianes

precedents els ritmes, sovint esmorteïts, que, a través de les quanties

censáis i alguns indicadors econòmics, es podien posar de manifest com

a característics de la trajectòria pobiacionai de la ciutat Cal ara veure com

eis comportaments de li gent certifiquen o posen en qüestió la

primera de les »matges gràfiques qye hem traçat sobre l'esdevenidor

lleidatans al Narg del XVI

El primer pas a donar serà intentar revisar amb deteniment

el que les quanties baptismes en? indiquen com a signes inequívocs

de revolució del poblament (4) Quan hom pren les referències

numèriques recollides, any a any, en el quadre núm, 8 i resumides

per decennis en el quadre núm. 7, la primera que es pot captar

és la d'un ingent ball de xifres que fan impossible delimitar comportaments

(4- Com dm J1 FortM Pin« ' i« avolueiòfl awwogrêbe* $«a attfiafa M aMpla conftonlBcier, da IM
e*raa* puada Mr matizada uomoarandoi« cun •< «*p»cic Mnritnettt da IM stjwae d* tocuiwmot E»ia »«ig«
acaptar como tapeta»« pfaviat qua un« peMapén «vetuewn«, grot*c «nodo. *i tumo M MM naeimwnim, to
«•.'i·i •* •dmi·iM· »n taule «n cuanto no amata bmtaeién voluntan« da V natttdad i Qua a «igo ptaio to t««aí
da natalidad varían poco an al Kampe pa*« una manta localidad F«ta aapinM tapeta*», pfacondie^na to
aeaptaciô,i da la pwnam y amba» ra«u«an adntiaiMM an pnneipto Da h#cf>o cu «oaptaeiéfl aa oiWigada «
quawwea towar adalama wna co^paraeíof« eon M ewwoa «al ngto XVI ' fLa avoiueio" demográfica da
Cofdotoa »fl k* ngio« XV! y XVII (P'aaantaoon da »uanta» y pnmaioa «MuNHtoa)* *.fty 8ai P'»m»r Conar»o j«
Httteria d« Andalucía, Ardalucif Modtrn« Tomo i, Córdoba 1878-79 p 372;
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i evolucions (5). B treball sobre les dades en brut ens permetrà assolir tos

finalitats preteses

L'evolució en el nombre dels naixements presenta, com és

comú en totes les demografies antigues, dos trets mori peculiars Duna

banda, unes elevadíssimes taxes brutes de natairtat i, d'una altra, una

trajectòria oscillant amb pujades i baixades de difici1 interpretació si m? es

coneix ben bé el rerafons sòoo-econòmic que eis ni dóna suport Pel que

f a a la primera de les qüestions, cal dir que tal taxa, considerada pels

demògrafs com un deis Índexs primaris per a explicar comportaments

pobiacionals, presenta a ia ciutat de Ueida valors notablement elevats al

llarg del segle (6), Posada en relació amb les quanties de població que es

desprenen dels fogatges, ens permet xifrar-la en un 57,8 per mil al 1515

(7), entre un 609 i 61,4 per mil al 1553 (8) t un 55,5 a les acaballes del

segle (9) Són tots valors mol! elevats que ens permetrien introduir

conclusions molt similars a les de L Dermigny qui proposa el concepte

dtiipematalitat com a fonament justificador de les bases del creixement

poblacional o senzillament de ia seva estabilitat (10) Les taxes de Lleida

certifiquen una realitat comuna en les demografies antigues cal una potent

(SI- Afluest mode« de quadre *MÉ ti«bo'«i eagumt * p'opow« de L M*rwy i M fiewry p«' tal que «fui

un bon p-jot de p«r«id« p«' estudia? «t balanç «nu»1 d*l moviment población» i • la vegada, permeti yn toon

apropament • I« diwrsAaeie dais comportements estacionats de ia natalitat t la fmpeaillet Vegeu M FlMiy i L

H»«y N§tff»»> fPJBî ) d« dtpo '̂i't"«^ tt d «»C'O't·t'on «9 ffm si»< ...•>*>•« ^w« '•* W '02-108

••; L>IU H °'«»Mt ' IM taMi M nupc i·iioad n«tti.<J«0 y mo«i»i«<j«d dan .̂ O'mtcion»« «ugMiivat

toC't lot t«n6m«no« co"«.pcn<).»nt»« * iiro<3ucc.6n i la o«mcQ^«f'» B«fct»ona '985
t

p 17$ i tarnt* Madnd, 1W3 pp i»4 i«i i ma* «»pncl L Hawy aftmia qu* ' •!

mat tempt* y »i mea g'otaro i»:atrvo a IM naeiimafMea •• la tat« bryta d* naMdad ' Manual ....dt

B»re«lona 1983 p 4i}

um tobt* dal quoewnt anM ato nanwmeflla da) Hit un tctai «a 25 1 (no IM M

«a« M 1515| i « votum da població eatim« a travat da lat dadat dal togatpa da 1S1S, et a «r

A- Tama obtinguda» a partir dal quoc«nt »fiir« ato nattamanti da '»3 yn tot» da 270, * IM duM

Quan»** de poMacie tagens ato fopMge antra 4 392 1 4 4M haMantt

M- Aquesta és uns Mía irreal en el sentt qua pfovs del quooant entta Ma na«nm»mt del darrer any

0«teQtai«00 amb yntotsialtto'ut os 3Í4 da població estimada si 1618 da 6556 habtarts

HO)- L Darm.gny a i obra e« Activa Mutetra du LaBfyedec Par», 1M? p 3B6



torça dt reproducció humana per tal de mantenir mínimament ta

continuïtat i del grup davant le* dures emoranzides de ta mort a

través d'assots quotidians -com l'elevada mortalitat, adulta i, especialment,

infantil- o periòdics -com IM crisis de subsistència í els cicles pestilents

OD-.

Pel que fa a la trajectòria, només cal veure la representació

de ies dades en la gràfica num. 1 per a copsar la realitat de les

fluctuacions. Vist sense més detall, aquest tipus de tacat es podria emprar

per a qualsevol estudi demogràfic de l'època. Hom observa amb sorpresa

sempre renovada que tes corbes de natalitat de l'Antic Règim mantenen un

traçat uniforme, enmig de la irreguiaritat» sigui quin sigui l'àmbit geogràfic

i/o temporal que s'analitzi. Tant se val si ens trobem a Colyton

d*E.A Wrigley, com si ens tralladem a les renombrades ciutats franceses

com l'Auneuil de P Goubert, el Crulai de L Henry, el Nantes d'A, Crom, la

Marssella de H. Baehrei, el Rúen de J P Bardet, el Parts de J Dûpaquier,

l'Amiens de P. Deyon o bé als hispànics Valladolid de B, Bennassar, la

Múrcia de F. Chacón, el Càceres d'A. Rodríguez Sánchez, el Barbastre de

JA Salas o el Sant Joan de Palamós de J.Nadal. Seria possible arribar a

un incomptable nombre de referències sense variar la idea de la similitud

dels traçats gràfics, cosa que, evidentment, parla amb indubtable claretat

de la identitat comuna en la consolidació i desenvolupament n'un

determinat tipus d'organització social i econòmica que és la que, al cap i a

(11)- U quantia i «aJaMon* d* tat U»** da nataMat da Uatda, M i éaaa» »f nlfteatfwwwa« aiwadaa,
tapfoduawn comporum»nu común« an la gran mejoría dato nuclM urban* i par «qua« motiu ne »en met qu«
un indwi d* qué r««im«nt «n« t»ob«m «n un cicl« d«mogf«ie d* ttput «rrtic Taèncamw«, •• eofwidar*n
no»m«l« valor« «i voK«m de %-40 p«f ml qui «on p»op«r« p«r anmfri*. ato qu« ttoba B Bannaaaar par
Valladolid al XVI, p*fé daa dal nwdal lacwie a !•• divaraaa raaWat» eonerata« la ca«ui»tiea da la dwvnMI •«
mfinrta Mi J Dûpaqu«r ' an rawen da itrtfém« tarat« dM coop4w «taril·i una talla fêeendlé p«rm«n«il
d approchât un Uu» d« natalité da i or<Jf» a« 40S • iPouf la damoqraonta hutonQuc Pana. 1964 s 741
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la fí, dóna carta de naturalesa ineludible a la definició de les peculiantats de

les demografies antigues (12).

S les dents de ser r a del traçat no reflecteixen res més que

les dures condicions a què estaven sotmesos els ritmes de la vida i la mort

de tos gents de Its societats pre-mdustnals, cal que afinem «to mètodes

per aprofundir en la caracterització del que s esdevingué en una ciutat com

Lleida, immersa en un contexte territorial on sembla que ei signe de

l'expandiment i del creixement en el nombre dels homes * les dones és la

tònica general de comportament

Un pnmer i ineludible element serà calcular la tendència

general seguida per revolució en les quanties de nens i nenes nascuts en

el període que sigui objecte d'estudi (vegeu quadre num. 8} En aquest

moment, tenim ja una primera evidència pel que fa a l evolució del

poblament; al llarg del XVI, la línia que marca ! evolució de la

defineix una trajectòria constant a laica (vegeu gráfica num. 2) (13). Les

anades i vingudes en el nombre nascuts no arriben a encobrir, en cap

dels casos, que la tònica general del segle aportarà com a resultat final

una taxa de creixement anual que es pot quantificar en un 0,4%, valor

indicatiu respecte al conjunt del segle, més si t! posem en relació amb les

taxes de creixement ínter censal obtingudes en planes precedents (14).

(12)- P*f § UM completa Mmctà M IM c·'·ci·ntt.qu·« 4*1 «el* «»wwffèhe ««c ¥«ffw »»*» «t'»»

J Nwtal, y¡ pqbKC'On «»D«"Q'«. »igip» XVlxy B*fc«tor>ê 1M4 pp 1MÍ, P CfMtinu .

Mène, ltt?, pp M»m J OôpA|u»*, PjMUJJÉfegggJpjat̂ - PP 7MO,
«uropts. 1800-1 Í20. B«fc»ton» 1969 pp 27-42, M Uvi-Swet, Hi·lpi mmam_ i

Barctlon« 1990 pp 50-^05

(19- La quarrtii • »um«r »nu«lm«m «n *i "iom»rt d« 4¥ir\t< <• '»et« 0« ta t«n<J4nc>« M •** «n un
1 18 qu«nti« e«rt«m«nt »imttar p«r •»•fni« n 1 02 d« 8«ft>«»n« e«cul« p»» J A S«tM Autant • U peteteiéB

d« 6«fb«>tTo «n IM »oto« XVt y XVii SaragcMM, 1M1, p 1», i au* d*on •mr·v·ur· >•!<;• «Mdwti »<X« un«

c*rtâ moo«f »e (6 0>t>uix«t* el«i»m«rt »n l »«CMM meim«e 16 d* >• '»ctt M twtdèftei«,

(14)- Aou««UtM«h«««<«te«lcui«d««t»«v*«(J«l«pfopo*!«a«e»yculd«finnJ«P»'B Ftoud,

M>dnd 1983 p 114
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A partir d'aquesta primera dada, cal donar un pas

endavant. La trajectòria seguida per l'evolució de la població està sotmesa

a oscil·lacions profundament significatives que s'escapen a 1*$

d'uniformrtzació que es desprenen del càlcul i traçat de la trajectòria

general Els estadístics prou bé ho saben. La verificació de la tendència

no és més que un primer pas »n l'anàlisi de l'evolució poblacional a

llarg termini. Les sénés que cauen »n mans d'un historiador difícilment

acompleixen la característica de la t, per tant, cal cercar, en una

més petita escala, a través de quins odes sha aquest

comportament final

Les tecn ques de donar un major sentit a les

quanties absolutes enregistrades de cada esdeveniment demogràfic

poden arribar a ser rfinites. la qual cosa no sempre és garantia d'amplitud

en la valoració i en el procediment La demografia disposa, en

el seu àmbit de treball, de nombroses i sofisticades metodologies

dedicades a la dura tasra de donar sentit a unes xifres que, agrupades,

nan de servir per a interpretar els camins seguits per una trajectòria

humana, al cap i a la fi. Les osciUacions evidents de la corba dels

baptismes ens demanaven l'establiment d'una penodificaoó de ritmes

El primer dels procediments emprats ha estat la conversió

dels totals absoluts anuals en xifres proporcionáis a un deis anys de la

ser», en aquest cas el 1520, triat tn funaó de dos entens' primer, ser un

dels primers anys de la sèrie secular i, segon, la seva relativ«, proximitat a

la Unia de tendència central (15) La gràfica núm. 3 que representa tes

(15)- Qualitats qua raeemana H FiooO *Eapfae«f M« UM t*n* t »n« i« vcntap a* qu« at més Mnctte

camfeo« proporción«!« cuando t»n*mo§ un« «an« d« proporción«» «ut eu*naft "«y «uc raatoar

m*ntBtm*nta la operació« arümétiea i ) Eit« proc«<Jim^ntc *• apropiado e u«noc la* uniaadM d* to ••"• «en

tiNtea M m«n»|«r ( ) i« «t»cc>0n <MI «no MM a« crucial paw utilizar IM Mna* da p-op«fcion^ Mm v«i aa

po*ib*« «fKontr«r un« -aapuaaM eemaeta al p'obWm« «unqu« per fafla fanafai 0«b«mo« ««cog«r un ato cuyo
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quantes elaborades en el quadre núm. 8 resulta més entenedora de cara

a l'establiment de periodrficacions que la representaoó dels totals absoluts

de nens i nenes nascuts al llarg del segle Amb tot, no era, encara,

suficient de cara a la definició duna cronologia evolutiva delimitada amb

mapr precisió i, cal en aquest moment, procedir a una exposició

justificada dels mètodes, ni que pugui fer més feixuc el procés de la

nostra argumentació.

La gran major ta deis demògrafs empra de manera

tradicional el procediment de de les mitjanes mòbils sense cap tipus

d'argumentació metodològica « amb criteris cronològics absolutament

dispersos f 16} L'intent de no eines de treball sense cunèixer amb

precisió les implicacions que pugum tenir en tl tractament de tes dades

ens ha ponat a una recerca sobre el criteri de ia de tal

procediment de càlcul, Llur en aquest respon ai criteri de

què, tot i distorsionar les en el sentit que és un

ocle fix »n ei d'una secular, l'agrupament en périodes

mterreiacionats la de les (17), cosa que es fa

»•tor aale catear» • .« ftn*t oa t*ftd*flCM eai**l También aarto ataftf une da te aAo« eantraJai M •

ama, pate po' daagtaeia «mtoot r*o>na4oa pyaéan aar • vaca* Mntretftetones Vagay H *>oud Mroaoi
çu«ntHftrvo» p 143-148

(19- Par peaat K»» «(una «iwmpiaa J A Sala» ttpta par un mwga da 2S «nya p«'Q-« • coi».o»'t
Mtpf*a*MMu tfiffM ditUnc^ j«n»f»eion»i ^ aeMaciéB a« B«t>aifc p '*'. efflcn QW« Wf^a aafy*« M

*dta» com M «cxjrifl*« ^«"«.'o i P C^^on jWfOar « HNtw« 4a • any» fU <j»moç?«f.a da

«tírenla «l ».gio A J MACH $«*«§« «a Composa»« itm p «S i Mnie« a» <• Mfftin« ..Ot«
Murcia 19^9 p i24| Mantra Qua J 1 Carmona tecia • J Afl0f*ti i A Simen apupan panodat

d onn «ny* -•« v*f» »01* an ta menant* p ;IM par to ̂ aum«t jíilfC«- tapMt M eine an>»- filna

• ia damt»flf«fit o« S«v'»a _anjjj_jj|plct j Xflt Savui« 1 976 p ITS . *yi patoMKié «a Ba'caion« t*gi* XVk

XW a J Sotxaqua* ,d" } l̂ t̂ta Oa pataa^m. *o- M wampir ne publiât rwa 90 p 59 Pa' »eaba- aftas

autor« toa utiiioan pa'u no tfaua« clar a part« tfa «M aapai efo«oioç'e toa eaJcutan «nua «to gua>* pooam ci*r
• J M Pa»« Qarc* e J L tênehat yarn <Ur. >ncna»io aa *oc<aqaC ya oa *^t QUC Raa^»" ><• ¡«

coa»fa la oaf mm» a»i Satn»> Santiago da Cempoaiat«, pp 76-66 1 Qyjî aJte » «nahm "'no·iço *»«"o"tt
-1660 Huatv« 1967 p 7ï> tja »t«ta anamptrf.taoora Cal daaaeorO an au cr«ana podtw ar'itai a aar

(17)- taa «Mpmaa mooila «tantán Saaestom »luesaeion« ttatamttiquaa an áadaa ••**» paré, par

Oaftwté taemea impiiauâ  q ̂ « prèvwnaM aa eenapii to paneAcMi ame qua aa rapUa« i« etc i« coaa a wa *t
trarcam î ditteii tf« pr«ctMr •« ta«n^ n t̂one« 0-w A fieud 'E" to w^or pan« da tea aj*mpi*a ft«»6r.eo«

cu« aa to pariodietoad M e<io { ) OaagraetadamaMa ai talo 0a toa madiaa mewtot



clara i evident en el moment de presentar gràficament m resultats (vegeu

grade« núm. 4),

A traves d aquest llarg recorregut m la delimitació dels

mètodes • emprar, podem arribar p a penodiftcar el que es trobava en tos

nostres preocupacions de partida ta trajectòria de la «I llarg del

segle XVI a la ciutat de Uetda, La pomera de les etapes la podem datar

des dels temps d« la Baixa Edat Mitjana fins els anys 20 del segle XVI, Ens

troben enmig d'un període ple de fluctuacions en què. des tfyn pynt de

partida mott baix, el volum de la es va expandint trobar un

pols d'estatxbtat. Estem plenament en el moment en què la

catalana es recupera de tes dures que va com a

conseqüència de la estructural prèvia ai canvi de

La segona de les és una de les més dures del segíe Des dels

vint fins a dels anys quaranta, la veu llur

massa vegades. Els anys vint s'inioen amb dures que es

tranquil·litzen a de la dècada i que, no tornen a

virulència amb dels anys trenta, el més dur del a Catalunya i,

àdhuc, a Lleida, Només cal veure el volum de de la per

a ratificar-ho El 1530 la punta més a la de la

natalitat al llarg de tot el Sense lloc a dubte, les de la

mortalitat, els moments en què la natura equilibra els comptes amb un

llapis vermell, són realment determinan» en la dels de la

dapanda am gran parts da to stoeciön dal parted« f waearte aftéfiasmsnia puada eandwwf a
•qutvoco« i } Ma dtieuiad dai «Etsde da la> madia» mêwitoa as qua pusd» «wed«» ft»
stotsmHwa* an IN« tana an to qu» no amaban Sa naeaatia una «vastiiaeién da KM alacie« MM« toi «aft*»
MsténcM, •'"f» tarto toa hittonado'»« Nwi da toma/ piaeaiKWias al uMaar M ma^de t»n »^»« tampetaJa*
larga*1 iMa<od<» cu»n<HatTvo« p I3i-I4l En aquasl aanM, J KPAQUMW at manáaatt tamba »mpii»fn»ri
aaeaptic pal qua la a to uURsaeiá d aquaai matods da «atari '*v»c tos praeéda das Madianas méMaa, on mm
par cofwirui«» das courba« qui na wpésanl 4M «ur tos demés* tos mom« »fgnrhcatrva» in out'« tour aMwf* •«
an granda paiM tontten da to perie4cM cf>o*i«" i'St»ti«tiqu« at damdgfapnja ĥ tonqua f̂ tanons »u-
touvrag« a* Cioa N»nl»» « to pars N«rt»i» an XMe •éela* »rn»i»^E SC *c! 10, "um 3,3, itrs p MU



vida sota els de la mort &, tn revisar les quanties censáis, l'mtèrv- entr«

el cens de 1515 i el M 1553 evidenciava un notable esmorteiment, la

natalttat ha permès de certificar el que havien permès copsar els agents

del fisc de! Principat

A dels un nou aire omple els

comportaments dels No hi ha dubte que en el période

més de la dol Fins 1578, pynt cfuna

nova de durada, la veu créixer e) nombre de llurs

És e) p»e de en el nombre deis

i, a la on és ! apon de gent que

de fora de les Les gràfiques no

al en ia qye es deriva del de te

Tal i en R, Ca ande» tls màxims de l'auge

de trobar el seu pynt de

màxim d'eipandiment en (18) À partir de 1576, ia

S'estronca de manera d'un nou en els

anys vuitanta, qye no és amo els de desenvolupament

de la per en B, Vincent i V Pérez «toreda, marca

un forta de la ai 1586, a partir del es reinicia

una ascendent, en què les marqytn

puntuals enmig d'una t una economia que no veu ta seva

i normalitat El canvi de Centura roman encara en la foscor

a l esper a de futures recerques (19),

- V*9Mft Catand* Cariat V » m» çtrg.^fot vel i, M«or d '96! p Í3
n ft». t*g@ra j NaâBi ta coibM a« ia nataM*t M to ciutat «j* U*MM MfuMn un movimw« • i

»* * part.r d«i qw«i •• iviAw« un« c*gaa« «n p«« fa« •* 1«14

Et *r««*f* i«»«oU cap •!• «> *̂ «M M »«a»« XVM v«g«g J IMdtf, la
contfbut.cn OM h.»tof:«n« cMcitnt • ih,»,c,,f» 4« ;• 4*MO î̂ ii« o«n«t»t«' Pçç.yî on rum 1, 196V pp t4>
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Aquestes quatre etapes significatives ens traslladen

necessàr.ament a una ciutat on res no és esplenden' en ei vigor t potència

del creixement i m, probablement, el tret distintiu vital ta normalització

després dels durs sotragaments baix medievals i l'aprofitament del

creixement general dels voltants, sense trencar !a rutinària pobresa

quotidiana, perquè, gairebé tot, segueix tal i com es' va. fins « ta

'desesperació'1 (20) la sincronia amb ei que pasta als voltants de la ciutat

^s important en el sentit que Lleida es mou a ritmes similars ais del

Principat, Si comparem les tendències de la amb les dartres

parròquies catalanes, ccm tes de Girona o Barcelona, el traçat gràfic del

segle és idèntic al de Ueida, mentre que en la lona propera de les terres

aragoneses els ritmes són uns

a tenir en compte en el futur (21}

¡20! El larme éf (jfobablamsnt axaga*tt p«ré c er f » Uadonoaa earelten Q J« «i »«q* XVI *wpe*a
un llarg pamMa o anquMOMamant leaaiitQae* une »T tm da IM maMucww oc au i la dinàmic« mumcípai
alpina em» »rnpJtíarè «n la manarà com «to ««jtadai» »c captar »• <j»»»nvoiup«m«nt d« « »«.• e^wwènc«
«Ana V»f«y J Uartonw« PP 19M08

(?• i V»g«u I« corto* pràcticament i4è?*c* MM 4itewM J Nadal * y jffibju^n itgt̂ it P 2T i auo
c»ii*nu«i A Simon > R Alb*r«tt a *l«»oiycté d*nt«f ratea d« ci"o- • «n ait »»gît» XVi i Ml a trava* dato
rafintra* parr̂ uiato* a *Q»ona t i»po<r.« m«riama ^mogiaia t aeenenua* |^áf<_j^y^ nym 2 itSt pp
12»14 ato quato donan una ¥«wé mat aviat paaatmi·la »obn al raAaf M XVI català Aavwau també lat
qua aporta R Sarcia Cereal »ob'» laa parrè«tMa a« San! Jyat da tecalona t Sant Salvador tfal

v«1 :; Barítona ltN p i per la pa.'oq-ii ba-c« or,n* vtg*«j també J Ana su t
A Sonet *La poDiac.o d« Sareaiena. * w t-^0 in comparai o ta panwMea^ «va »obi« la rr,«t»i>« for«
aucgm«iU«<JOria. A S»ia»fa»t«nvauf«»mt !»»r<imaiOai Pr.ncipat ' au« m<xJar«a» <J» '55 ' • 1566 . ) A

da 15«6 aa proOuca un d»tcan»c qu« (»no-í un» duración 4a one« atoa y po»'«-iorrrr Ma un
haa«a 1S»* Oaada 1SH aa proouc» una aapactaeutaf atea an al rwmar« da naeimw«^ qua

E 1411
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