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1. Introducció

En aquest article es presenten els
principals resultats obtinguts en un
treball realitzat en el marc del pro-
grama de doctorat en Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Les migracions interiors s’hi con-
ceben de forma àmplia. En primer
lloc, s’inclouen tots els desplaça-
ments que es produeixen a l’interior
de l’estat espanyol, amb els seus lí-
mits actuals, essent el destí o la pro-
cedència la Catalunya Central. Segon,
s’inclouen l’ampli ventall de des-
plaçaments: a nivell territorial, entre
els municipis d’una mateixa comarca,
entre les comarques de la Catalunya
Central i entre la Catalunya Central i
la resta de Catalunya i de l’estat es-
panyol; a nivell temporal els movi-
ments permanents, els més o menys
llargs en el temps i els periòdics; i en
quant als motius s’han inclòs tots (re-
sidencial, matrimonial, laboral,...). 

Per àmbit territorial d’estudi s’ha
escollit la delimitació de la Catalunya
Central proposada a nivell de planifi-
cació territorial per la Generalitat de
Catalunya, formada per les comar-
ques de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà, Osona i el Solsonès. Cal tenir
en compte, però, que la futura ve-
gueria potser no es correspondrà amb
aquesta delimitació. L’àmbit tempo-
ral d’estudi s’ha definit posteriorment
a la selecció dels materials, establint

D e m o g r a f i a

Un estat de la qüestió

Les migracions interiors 
de la Catalunya central
Xavier Oliveras González

Carrers de la Barriada Mion l’any 1971. Foto: ACBG. Antoni Quintana Torres



els límits temporals en funció de l’e-
xistència d’estudis referits a migra-
cions: el resultat és el període 1950-
2005.   

Per últim, la bibliografia seleccio-
nada correspon als formats d’articles
de revista, llibre o capítol, tesi (i al-
tres documents semblants) i informes
tècnics i de treball de les adminis-
tracions públiques. En tots els casos,
s’han seleccionat aquells treballs que
tenen com a àmbit d’estudi la Cata-
lunya Central, independentment de
l’escala d’anàlisi. En el cas dels tre-
balls que tracten un àmbit geogràfic
més ampli que el de la Catalunya
Central s’han considerat els que men-
cionen específicament algun aspecte
clarament relacionat amb la Catalu-
nya Central. 

2.Anàlisi de la producció
de coneixements (PdC) 

Els coneixements produïts s’han
analitzat a través de la quantificació
d’un conjunt de variables (any de pu-
blicació, format, temàtica, àmbit es-
pacial i temporal d’estudi,...) i dels
agents de la producció (els agents de
la investigació i les institucions). 

És observable que la major part de
la bibliografia ha estat produïda en
les dècades 1980-89 i 1990-99 (el
76’4% dels materials). Aquesta con-
centració és deguda, per una banda,
a l’augment de centres d’estudis i
grups de recerca i de la seva activitat
i, de l’altra, a l’autonomia regional i
local que ha comportat que les ad-
ministracions públiques realitzessin o
financessin projectes d’investigació.
Paral·lelament, els materials produïts
es corresponen en gran mesura a ar-
ticles de revista (el 43’1%), concen-
trats en la seva major part en 6 títols
(dels 18 títols diferents). La que més
n’aporta és Papers de Demografia
(amb 7), però cal destacar que 4 de
les 6 revistes són produïdes a la Ca-
talunya Central, essent les que n’a-
porten més les revistes Dovella i Au-
sa. 

Hi ha dues temàtiques predomi-
nants: les migracions rurals i les mi-
gracions degudes a la industrialitza-
ció (les dues agrupen el 41’6% dels

documents). Aquest valor és indicatiu
de la importància d’aquests movi-
ments migratoris en el conjunt de la
Catalunya Central, amb diferents ma-
tisos en funció de la comarca d’estu-
di: sobre el primer predominen els es-
tudis centrats en el Berguedà, Osona
i el Solsonès; mentre que els estudis
sobre migracions i industrialització se
centren especialment en l’Anoia, el
Bages i Osona. Per tant, la majoria
dels documents analitzen la segona
meitat del s. XIX i el s. XX, tot i que
els àmbits temporals anteriors al XIX
no són gens menyspreables (referits
en molts casos als orígens de la in-
dustrialització).

A nivell comarcal es presenten
unes diferències importants a tenir en
compte. Les comarques amb un ma-
jor nombre d’estudis són, per ordre
d’importància, Osona, el Bages i l’A-
noia, les quals concentren dos terços
dels materials produïts. Mentre que
els estudis sobre el Berguedà i el Sol-
sonès representen una desena part (la
resta són els estudis d’àmbit supe-
rior). 

Referent als agents de la investi-
gació es constata que la procedència
és equilibrada entre aquells de la Ca-
talunya Central i els d’altres pro-
cedències. Entre els primers hi pre-
dominen els procedents del Bages,
d’Osona i de l’Anoia, que produeixen
pràcticament la totalitat dels docu-
ments que tenen per àmbit d’estudi
aquestes comarques, mentre que a
gran distància hi ha el Berguedà i el
Solsonès, de manera que els docu-
ments sobre aquestes són produïts
majoritàriament per investigadors/es
d’altres procedències. Per la seva
banda, quasi dues terceres parts dels
documents són editats (o dipositats
sense publicació) per institucions de
fora de la Catalunya Central, en la se-
va majoria de la resta de la província
de Barcelona. Aquesta dada contras-
ta amb la dels agents, indicant una
certa dependència en institucions
“foranes”; cal tenir en compte que
part d’aquests treballs són publicats
per les administracions provincial i
autonòmica i per universitats (d’on
procedeixen professionalment gran
part dels agents de la investigació).
En tot cas, les institucions més des-

tacades són la Universitat Autònoma
de Barcelona, el Centre d’Estudis del
Bages, la Caixa d’Estalvis de Catalu-
nya i la Caixa de Manresa. 

Per tant s’observa un important
greuge comparatiu en el si de la Ca-
talunya Central en presentar-se una
desigualtat en els coneixements pro-
duïts. D’una banda, les comarques
més estudiades són aquelles de crei-
xement demogràfic, urbà i industrial,
i autosuficients en quant a agents de
la producció; per contra, les menys
estudiades tenen un decreixement
demogràfic i crisi rural, i alhora de-
pendents. 

3.Anàlisi dels
coneixements produïts

3.1 APROXIMACIONS TEÒRIQUES 

A nivell teòric els estudis sobre mi-
gracions interiors a la Catalunya Cen-
tral presenten una mancança bastant
important. Bé perquè aquesta base
teòrica no existeix, és a dir no és apli-
cada pels autors/es dels estudis, o bé
perquè, tot i ser-hi, està poc desen-
volupada o només hi és present de
forma superficial. De totes maneres
no pot generalitzar-se, i hi ha diver-
sos treballs que es fonamenten en
una o altra base teòrica, més o menys
aplicada/desenvolupada. Entre els
treballs que es recolzen en una base
teòrica, les teories dominants són les
neo-clàsiques i del “push and pull”
(sovint presents de forma combina-
da), i de forma més aviat anecdòtica
s’aplica la teoria de les xarxes socials. 

3.2 LES TEMÀTIQUES EN ELS ÀMBITS
ESPACIALS D’ESTUDI

En funció del que s’ha senyalat els
àmbits espacials d’estudi s’han sim-
plificat diferenciant la Catalunya Cen-
tral en dos sectors: “Perifèria de la
RMB (Regió Metropolitana de Barce-
lona)” (l’Anoia, el Bages i Osona) i
“Pirineus” (el Berguedà i el Sol-
sonès), tal i com es fa en el treball
més recent sobre migracions pel con-
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junt de comarques de Catalunya (So-
lana, 2005). Per últim els àmbits “Pi-
rineus”, “Catalunya” i “Catalunya in-
terior” passen a formar un únic àm-
bit regional.   

3.2.1 Les temàtiques a la Catalunya
Central en l’àmbit de Catalunya

A/ Evolució dels moviments 
migratoris

Sota aquesta temàtica s’agrupen
aquells documents que analitzen l’e-
volució dels moviments migratoris en
un ampli àmbit temporal d’estudi, te-
nint en comú l’anàlisi comparativa de
les “tendències recents” amb perío-
des anteriors. El conjunt d’aquests
treballs mostren l’evolució diferen-
ciada durant el s. XX dels dos sectors
territorials que formen la Catalunya
Central.

Per a la comparació entre els perí-
odes 1923-1936 i 1951-1982 exis-
teix el treball de Recolons (1987) i
entre 1923-1936 i 1975-1991 el
treball de Ros i Sancho (1994). En
ambdós treballs s’observa un com-
portament migratori diferenciat entre
aquells municipis de les valls dels
rius Llobregat, Cardener, Ter i Anoia,
clarament positiu, i la resta de muni-
cipis, clarament negatiu. Una terce-
ra comparació la presenta l’estudi so-
bre les tendències demogràfiques
“recents” (1971-1975 i 1976-1981)
de Catalunya a nivell comarcal ela-
borat per Cabré i Pujadas (1984); en
el cas de la Catalunya Central, tot i
que es manifesten canvis (estanca-
ment o inversió en alguns casos), la
diferenciació entre els dos sectors
pràcticament no varia. L’estudi de
Módenes i Pascual (1998) analitza
les migracions (la intensitat, la se-
lectivitat i l’estructura espacials dels
fluxos) per al període 1988-1994.
Una de les principals conclusions a la
que arriben és la detecció de la mo-
bilitat residencial en el conjunt de
Catalunya. Per últim, les migracions
del període 1992-2000 són analitza-
des per Solana (2005), les quals són
sense dubte definides com a mobili-
tat residencial, essent el motor d’a-
questes el mercat de l’habitatge. 

B/ L’èxode rural
L’èxode rural durant el s. XIX i la

primera meitat del XX és analitzat en
els treballs d’Aracil et al. (1996), de
Camps (1990) i d’Iglésies (1961).
Camps, en el seu estudi sobre la re-
lació entre les migracions interiors i
la urbanització de Catalunya, fa una
estimació de les migracions camp-
ciutat dutes a terme durant el s. XIX.
L’estudi es fa a través d’una mostra
de 7 ciutats de Catalunya (Manresa i
Igualada entre elles), concloent que
aquestes migracions van comportar la
difusió dels modes urbans en el con-
junt de Catalunya, ja que a finals de
segle la totalitat de les famílies rurals
havien de tenir almenys un parent di-
recte en les àrees urbanes. El perío-
de 1860-1940 és analitzat per Ara-
cil et al., demostrant que l’èxode a
Catalunya en el conjunt espanyol fou
un moviment prematur, basant-se a
partir d’una mostra de municipis del
conjunt de Catalunya (entre els quals
Artés, Bagà, Navàs, Manresa, Roda
de Ter i Vic). Mostren que les migra-
cions van augmentar durant aquest
període i que es caracteritzen per ser
moviments de curta distància, feme-
nins i d’edats joves. Per a un període
similar Iglésies també es fa ressò de
l’èxode rural.  

Per a l’àmbit temporal 1960-1970
hi ha els treballs de Vidal (1970;
1973; i 1979) i un petit article d’I-
glésies (1972b). En aquests estudis
consideren que les migracions des de
les àrees emigratòries cap a les im-
migratòries (Barcelona i la seva aglo-
meració, les comarques costaneres i
les planes interiors) es produeixen per
factors econòmics i socials. Ambdós
autors posen de manifest que l’èxode
rural és més important del que per-
ceptivament podria semblar, alhora
que es mostren preocupats per la des-
població que afecte algunes comar-
ques. Per a un període similar (1950-
1981) els treballs de Mendizábal
(1989), Mendizábal et al.(1987) i
Pujadas i Mendizábal (1985 i 1987)
posen de manifest que les migracions
rurals (sempre cap a nuclis més
grans) encara no havien acabat a
principis de 1980.

C/ Les migracions 
de la població d’Andalusia

Recaño (1998) analitza el període
de 1900-1992, i Miret (1997) se
centra en el de 1950-1975. Ambdós
posen de manifest que la població an-
dalusa és present en gran part dels
municipis de Catalunya, identificant
que les regions industrials del s. XIX
van ser àrees emigratòries importants,
entre les quals les conques del Llo-
bregat, el Cardener i el Ter. 

D/ La mobilitat matrimonial
Hernández i Calafell (1993) ana-

litzen les relacions entre poblacions,
per a l’any 1986, a partir de la in-
tensitat dels fluxos matrimonials i de
l’aïllament reproductor per mitjà de
l’intercanvi genètic. Aquesta anàlisi
els permet fer una sèrie d’agrupa-
cions comarcals per al conjunt de Ca-
talunya, indicatives de l’abast de la
mobilitat matrimonial. En el cas de la
Catalunya Central estableixen que hi
ha una relació en primer terme entre
les comarques, d’una banda, del Ba-
ges, del Berguedà i Solsonès i, de l’al-
tra, entre Osona i el Ripollès. En se-
gon terme, la relació s’estableix entre
aquestes dues agrupacions. La mobi-
litat matrimonial, en canvi, entre la
comarca de l’Anoia i la resta de Co-
marques Centrals és molt feble. 

3.2.2 Les temàtiques en l’àmbit
d’estudi de la “Perifèria de la RMB”

A/ L’evolució de la població 
de l’Anoia

Iglésies (1972a) i Solé (1984)
analitzen l’evolució demogràfica de la
comarca centrant-se en el creixement
de la població. Ambdós apunten la
immigració com un dels principals
factors de creixement durant la sego-
na meitat del s. XIX i el s. XX (1857-
1971); paral·lelament, l’emigració és
una de les raons explicatives del de-
creixement de l’Alta Segarra, remar-
cant la crisi del sector agrícola pro-
duïda per la fil·loxera. Es posa de ma-
nifest, doncs, que el moviment mi-
gratori ha estat doble: l’emigració de
famílies rurals cap als municipis in-
dustrials i la immigració de població
d’arreu de Catalunya i de l’estat es-

H I V E R N 2 0 0 9  -  D O V E L L A -  43



panyol. Per al cas concret d’Igualada
(1900-1950) Mercader (1953) deta-
lla aquesta doble procedència: dels
pobles “semiabandonats” de la ma-
teixa comarca i de Múrcia i Almeria.
Riba (1989) estudia la Pobla de Cla-
ramunt durant els ss. XIX-XX (1838-
1970), senyalant altre cop aquest do-
ble procés: en el s. XIX i fins a 1950
el municipi era clarament emigratori,
intensificant-se amb la crisi produïda
per la fil·loxera, per després canviar
el saldo migratori a positiu, situant la
raó d’aquest canvi en la industrialit-
zació.    

B/ L’evolució de la població 
del Bages

Comas (1986) fa una anàlisi ge-
neral de l’evolució de la població i del
poblament de la comarca i de les ca-
racterístiques demogràfiques des del
s. IX fins a 1985, centrant-se en els
anys posteriors a 1860. Durant els
anys 1860-1900 identifica dos mo-
viments migratoris diferenciats però
relacionats: d’una banda, l’èxode ru-
ral en la major part de pobles de l’a-
nomenat Alt Bages (entre les causes
apuntades, hi ha la crisi del sector vi-
nater provocada per la fil·loxera) i, de
l’altra, les migracions degudes a la in-
dustrialització cap als municipis ri-
berencs del Llobregat i Cardener. En
el període següent, fins a 1936, s’hi
afegeixen les migracions procedents
de l’Aragó i la conca mediterrània, di-
rigides sobretot al sector industrial i
miner (com també posa de manifest
Giménez, 1995). Entre 1936 i 1950
detecta un alentiment del conjunt de
moviments; mentre que per a 1950-
1970 mostra l’important corrent im-
migratori des de l’estat espanyol, es-
pecialment d’Andalusia. A diferència
d’altres comarques, a partir de 1965
la immigració s’atura i s’inverteix a
causa de les crisis tèxtil i minera.
Aquesta emigració s’incrementa fins
a 1985, en paral·lel a un petit movi-
ment des de Manresa cap als muni-
cipis del seu voltant (intuïa l’inici de
la mobilitat residencial de Manresa
cap a la seva àrea urbana), com posa
de manifest en Comas (1982). Ana-
litza també (1991) el període 1900-
1950 per al cas de Manresa, mos-
trant els mateixos resultats. Giménez

(1990) i Oliveras i Giménez (1992)
analitzen els moviments migratoris
entre 1920 i 1989. En primer lloc
posen de manifest que la immigració
ha estat el principal factor de creixe-
ment de la població, i en segon lloc
que és un fenomen dut a terme per
població jove. Dins d’aquest ampli
període de temps, situen l’any 1982
com un punt d’inflexió en l’evolució
de les migracions: a partir d’aquest
any el saldo migratori comarcal és ne-
tament negatiu. Constaten també
l’observació de Comas sobre la mobi-
litat residencial. Per últim, Rubio
(1999) en el seu estudi sobre l’àm-
bit 1950-1996 només es fa ressò
dels principals trets migratoris.  

C/ L’evolució de la població
d’Osona

El primer treball sobre l’evolució
demogràfica d’Osona és d’Iglésies
(1950), en el que apunta el doble
moviment existent durant el s. XIX i
la primera meitat del XX: l’èxode ru-
ral dels municipis del Lluçanès, del
Cabrarès... cap a la Plana de Vic, i la
immigració al llarg del riu Ter degu-
da a la industrialització. Roquer
(1978) i Roquer i Vila (1981) pro-
funditzen el període 1860-1970, en
el que la comarca presenta una ex-
tensa àrea emigratòria i un conjunt li-

mitat de nuclis immigratoris (els mu-
nicipis urbans i industrialitzats al
llarg de l’eix del Ter i Congost). Res-
pecte al quinquenni 1961-1965 as-
senyalen que alhora són els anys més
intensos d’èxode rural (cap a la Pla-
na i a Barcelona) i d’immigració de
fora de la comarca. Vila (1992 i
2002) estudia la població de la co-
marca de la segona meitat del s. XX,
relacionant ambdós moviments amb
l’abandonament o reconversió de l’ac-
tivitat agrària cap a l’activitat indus-
trial, tant a Osona com en les àrees
immigratòries espanyoles. Mostra
també com les migracions interiors
s’aturen pràcticament en els anys
1975-1985 (no fa cap referència a la
mobilitat residencial, tot i la im-
portància que té durant els últims
anys). Segura i Rosanas (1978) arri-
ben a les mateixes conclusions,
exemplificat amb el cas de Manlleu
(1960-1975). Per al cas del “muni-
cipi real de Vic” (Vic i 12 municipis
del seu entorn) Arribas et al. (1992)
analitzen els saldos migratoris i els
fluxos per al període 1982-1988, es-
sent la principal característica la pro-
gressiva desconcentració del centre
de la ciutat i creixement de les àrees
properes, mentre que l’emigració cap
a l’exterior de la ciutat real no és des-
tacable. En referència a les àrees ru-
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rals s’analitzen el Lluçanès (1950-
1970) (Casassas, 1975) i el Mont-
seny-Guillaries-Lluçanès (1976-
1981) (Pujadas i Cabré, 1987a). Ca-
sassas posa de manifest que tot i ser
una comarca emigratòria també ha
actuat com a àrea receptora d’immi-
gració de fora de Catalunya (treballa-
dors de l’administració pública i les
seves famílies) i dels seus municipis
termeners (en especial per mobilitat
matrimonial). En quant a l’emigració,
les destinacions principals són el Ber-
guedà, Osona i el Bages. Per la seva
banda, l’estudi de Pujadas i Cabré
(1987a) conclou que el conjunt de la
zona de muntanya és emigratòria, i
només Prats de Lluçanès té un saldo
migratori positiu (per la revitalització
de la indústria local). En la major part
dels casos els emigrants són joves. 

D/ La repoblació de la Catalunya 
Central (ss.X-XI)

Els moviments de població duts a
terme durant l’alta edat mitjana amb
l’objectiu de “repoblar” la Catalunya
Central des dels comptats dels Piri-
neus són estudiats per Benet (1981
i 1984) per al cas del comptat de
Manresa. Posa de manifest que no
procedeix dels comptats d’Urgell i
Cerdanya com es tendeix a suposar,
sinó que, i a través de l’antroponímia
i la toponímia, considera que proce-
deix dels comptats dels Pirineus
orientals (Girona, Besalú, Rosselló...)
i del Llenguadoc (Narbona, Carcas-
sona...). 

E/ Les migracions als ss. XIII-XV
Per a les migracions durant el pe-

ríode d’estabilitat, crisi i recuperació
demogràfica del s. XIII al XV Serra
(1991) aporta una visió general per al
cas concret de les relacions entre el
Collsacabra i Vic: immigració (bàsi-
cament jove) cap a la ciutat durant tot
el període, reduint-se, però no desa-
pareixent, durant la crisi del s. XIV.
Tant aquest treball com el d’Ollich
(1988) mostren que els motius dife-
rien en funció del gènere: els homes
s’hi desplaçaven per aprendre un ofi-
ci i sovint s’hi establien i regentaven
el seu propi obrador; les dones s’hi
traslladaven majoritàriament per con-
traure matrimoni, tot i que en alguns

casos per aprendre algun ofici o ser-
vir en alguna casa. Serra (1991) mos-
tra, també, que durant la crisi de-
mogràfica s’afavorí (per mitjà de la
concessió de certs privilegis) la im-
migració cap a Vic d’una part de la
població (en particular de les dones)
destinades a omplir els buits que dei-
xava la pesta negra. Paral·lelament, el
buidament de l’espai rural (els masos
rònecs) afavorí els desplaçaments
entre els àmbits rurals i de Vic cap a
aquells. Els moviments migratoris du-
rant la crisi demogràfica també són
analitzats per Pladevall (1962) i Grà-
cia (1986), centrats ambdós durant
la primer meitat del s. XIV. 

En el cas de Manresa, Torras
(1996 i 1997) estudia només el pe-
ríode de crisi del s. XIV. Al marge dels
efectes produïts per la pesta negra, la
guerra civil i les males collites, cal
comptar-hi també l’emigració que es
produí cap a l’espai rural del Bages,
apuntant els motius d’aquesta en la
pressió fiscal en la ciutat. La immi-
gració cap a Manresa, com en el cas
de Vic, va produir-se a través dels pri-
vilegis (les franqueses) atorgats a
certs segments de població (dones,
artesans, comerciants,...) i per part
de la pagesia depenent a la recerca
d’unes millors condicions de vida. 

F/ La mobilitat ocupacional 
i matrimonial als ss. XVII-XVIII

El treball pioner en aquesta temà-
tica és el de Fabré (1991) sobre la
immigració a Igualada, Manlleu i Cen-
telles. El seu anàlisi es basa en el
creuament de la mobilitat matrimo-
nial i l’ocupacional. Durant aquests
segles s’observa una tendència a la
reducció de la immigració de la prò-
pia comarca (pagesos) i un augment
de la procedent d’altres comarques
(artesans i comerciants). Torras
(1992) analitza només el cas dels pe-
laires i teixidors a Igualada (1695-
1765), demostrant que la immigració
d’aquests professionals no era signi-
ficativa, ja que eren reclutats entre
les famílies igualadines. Un treball si-
milar és el de Ros (1997) sobre les
famílies menestrals d’Igualada entre
1615-1750, que aporta els mateixos
resultats. Ros i Sancho (2001) ana-
litzen la mobilitat dels artesans entre

1620 i 1745, per als casos d’Iguala-
da i Mataró, a través també del creua-
ment entre mobilitats, arribant a la
conclusió que la immigració de curta
distància té més relació amb les es-
tratègies matrimonials que a deter-
minats oficis, mentre que a major
distància és més significativa l’atrac-
ció econòmica i l’especialització pro-
fessional. El treball de Muset (1997)
és lleugerament diferent: s’hi analit-
za l’emigració dels traginers i nego-
ciants de Calaf i Copons durant el s.
XVIII. Mostra que la “diàspora” es re-
munta a períodes anteriors i s’anà
perllongant seguint els ritmes i fluc-
tuacions socio-econòmiques i que
l’especialització geogràfica no és en
funció de l’ofici sinó del municipi de
procedència, demostrant l’existència
de xarxes socials diferenciades. Entre
les conseqüències d’aquesta emigra-
ció va haver-hi una inducció a la im-
migració cap als dos pobles amb l’ob-
jectiu d’omplir els buits deixats tant
a nivell demogràfic com professional.
Muset (1995) en un treball anterior
assaja la metodologia emprada en el
cas de l’emigració osonenca durant la
segona meitat del s. XVIII.  

G/ La industrialització 
i la crisi industrial

Els inicis de les migracions degu-
des a la industrialització són les mi-
gracions dutes a terme durant els ss.
XVII-XVIII relacionades amb l’ocupa-
ció. El pont entre aquells estudis i els
plenament referits a la industrialitza-
ció l’estableixen Llonch i Sancho
(1990 i 1991) en el seu treball sobre
la mobilitat en el marc de la transi-
ció demogràfica (1755-1900) a Man-
lleu. Les migracions s’inscriuen en el
procés de transformació d’un poble
agrari i manufacturer a industrial, on
la capacitat d’atracció de població
(sobretot a curta distància) s’incre-
menta a mesura que es desenvolupa
la indústria. Aquesta immigració la
diferencien per gèneres: la masculina
és més regular durant el període i
ocupa els llocs de treball primaris que
deixa la població de Manlleu en ocu-
par-se en la indústria, i la femenina
s’incrementa en paral·lel a la indus-
trialització, ja que passen a ocupar
llocs de treball industrial.
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En el context del s. XIX els estudis
d’Oliveras (1985 i 1986) i Ferrer
(2004), per a Manresa, i Marfany
(2001), per Igualada, tenen en comú
que consideren la industrialització el
factor principal de la immigració. Oli-
veras posa de manifest la seva im-
portant contribució en el desenvolu-
pament i consolidació de la ciutat in-
dustrial. Tot i que no analitza pro-
fundament els moviments migratoris
senyala que són de curta distància,
mantenint-se estables durant la pri-
mera meitat del s. XIX i incrementant-
se durant la segona meitat. Ferrer fa
notar que paral·lelament es produïa
una emigració de la burgesia cap a
Barcelona. Per la seva banda Marfany
arriba a unes conclusions similars;
però també analitza l’emigració, que
es dirigeix a Barcelona i altres nuclis
industrials propers a aquesta ciutat,
mostrant el paper de la família en l’e-
lecció de la destinació.

Estrada (1994) analitza la pobla-
ció de Navarcles de l’any 1905, on ja
hi havia un important nombre de po-
blació immigrada procedent dels po-
bles rurals del Bages i del Berguedà.
Com en altres casos, la població fe-
menina es polaritzava en el treball in-
dustrial mentre que la masculina es
repartia entre la indústria i la agri-
cultura. Comas (1989) aporta una vi-
sió fragmentada del s. XX a Manresa,
en analitzar la relació entre immigra-
ció i industrialització per als anys
1910, 1950 i 1975. Només estudia
l’origen geogràfic de la població im-
migrada per aquests tres anys: al
1910 la població havia procedit prin-
cipalment de la Catalunya Central i
de Ponent; al 1950 s’havia ampliat al
conjunt dels Pirineus i de l’Arc Me-
diterrani; a l’any 1975 eren origina-
ris principalment del sud i centre de
l’estat espanyol. En canvi Giménez
(1995) aporta una visió més general
d’aquest segle, però centrada en la
mineria, i senyalant aquests canvis de
conques immigratòries. La immigra-
ció va continuar fins a la crisi del sec-
tor, moment en el qual s’aturà i co-
mençà una emigració (sobretot de la
població jove). L’emigració i el con-
seqüent envelliment de la població és
estudiada també per Llurdés (1995),
mostrant la fragilitat demogràfica

d’aquests nuclis en dependre només
de l’activitat minera. 

H/ L’èxode rural
Als documents ja comentats cal

afegir els estudis d’Álvarez i Ferrer
(1992) i de Parés (1985). Els primers
analitzen les conseqüències de-
mogràfiques de la crisi produïda per
la fil·loxera a la comarca del Bages,
entre 1887 i 1920, a través dels ca-
sos de Santpedor, Artés i Navarcles.
Mostren que es produeix una immi-
gració directament relacionada amb
l’any d’arribada de la plaga i que l’e-
xistència d’indústria en el municipi
no va frenar-la. Parés (1985) estudia
l’èxode rural en els pobles del Coll-
sacabra durant els ss. XIX-XX. En
aquest període l’emigració és creixent
però a un ritme moderat, i només
s’enlenteix durant els anys 1914-
1920 i 1936-1940, mentre que s’ac-
celera especialment d’ençà la cons-
trucció del pantà de Sau (1962). Pa-
rés, però, no analitza quines són les
causes d’aquesta emigració. 

3.2.3. Les temàtiques en l’àmbit
d’estudi dels “Pirineus”

A/ El Berguedà
Ordenats per l’àmbit temporal

d’estudi, Arranz (1982) analitza la
immigració d’artesans  procedents
d’aquesta comarca a Barcelona du-
rant el període 1701-1808. A di-
ferència d’altres estudis sobre la mo-
bilitat ocupacional, aquest article és
queda molt curt, però tot i això apun-
ta l’existència d’una xarxa social en
funció del poble d’origen. Iglésies
(1982) fa una anàlisi de l’evolució
demogràfica de la comarca entre el s.
XIV i 1975, en la que apunta la im-
migració com una de les raons del
creixement de les localitats al voltant
del riu Llobregat entre 1857-1975 i
l’emigració com una de les raons del
decreixement de la resta de munici-
pis. Per als anys 1976-1981 Pujadas
i Cabré (1987b) i Miralles et al.
(1990) mostren que els saldos mi-
gratoris del conjunt dels municipis
són negatius (amb l’excepció de Ber-
ga). L’emigració més important es dó-
na entre la població jove i jove-adul-

ta i que en gairebé tots els grups d’e-
dat emigren més dones que homes.
En tot cas aquests treballs no apun-
ten quins són els factors dels movi-
ments migratoris a la comarca, ni se
senyala el paper que va jugar l’eix del
Llobregat.  

B/ El Solsonès 
Segret (1978) fa una anàlisi de l’e-

volució demogràfica des de 1429 fins
a 1875 de Sant Llorenç de Morunys.
Pràcticament les migracions no les es-
tudia, però indica que l’època de mà-
xima immigració s’hi produí al s. XVI,
coincident amb la màxima immigració
occitana. Posteriorment, i llevat d’al-
guns anys, el poble és emigratori, tot
i que continua havent-hi immigració
de la resta de la Vall de Lord. Tortosa
(1965) analitza l’evolució del pobla-
ment del conjunt de la comarca du-
rant la primera meitat del s. XX, mos-
trant que la comarca és clarament
emigratòria (llevat de Solsona, que és
més variable), especialment la Vall de
Lord. El període 1976-80 és estudiat
per Pujadas i Cabré (1987c) en que
tots els municipis de la comarca tenen
un saldo migratori negatiu i que la po-
blació immigrada de la resta de Cata-
lunya i de l’estat espanyol és poc im-
portant. Per últim, Aldomà i Pujadas
(1987) analitzen el període 1975-
1985; indiquen que a partir de 1980,
tot i continuar el saldo negatiu gene-
ral, en alguns municipis aquest indi-
cador es redueix o inclús s’inverteix
(cas d’Olius). Posen de manifest que
l’èxode rural encara continua, dirigint-
se en part a Solsona i en part a àrees
urbanes de fora de la comarca (en es-
pecial a Manresa). 

4. Conclusions

La desigualtat referent a la pro-
ducció de coneixements (PdC) entre
els dos sectors territorials coincideix
amb les dues dinàmiques migratòries
existents a partir del s. XIX i, espe-
cialment, durant el XX. De manera
que les comarques més immigratòries
són també les que més coneixements
produïts tenen, mentre que les emi-
gratòries són les que menys. Com
s’ha apuntat anteriorment, la pro-
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ducció de coneixements està en rela-
ció directa amb els agents de la pro-
ducció, i en aquest sentit les comar-
ques més buides d’agents són les
més desfavorides i, al contrari, les
que més agents tenen són les més
afavorides. Aquest buidament intel-
lectual, des de la perspectiva de les
migracions, s’explica per la mobilitat
ocupacional dels agents. Afecta a
ambdós grups de comarques, però
s’agreuja en el cas de les emigratòries
pel fet que ja hi ha hagut un buida-
ment anterior de persones.

De forma global, però tenint en
compte algunes excepcions destaca-
bles, poden observar-se dues man-
cances importants en relació als co-
neixements produïts. La primera, és
una manca en l’aprofundiment teòric
sobre les migracions i de diversitat
d’aproximacions teòriques entre
aquells treballs que en tenen. La se-
gona fa referència a la cobertura
temàtica, escalar, territorial i tempo-
ral. Si bé les comarques “perifèriques
a la RMB” tenen una major cobertu-
ra respecte a les dels “Pirineus”, el
conjunt de la Catalunya Central és
clarament deficient en comparació
amb els amb la Regió Metropolitana
de Barcelona. Així per exemple, a ni-
vell de la temàtica falta un major
aprofundiment en l’estudi de proces-
sos tant importants com l’èxode rural
i la migració deguda a la industrialit-
zació, així com també les migracions
degudes per les crisis industrials que
han anat succeint-se des dels anys
1960 i processos ja no tan recents
com la mobilitat residencial.  En re-
lació a aquesta mancança no hi ha
cap estudi que analitzi globalment la
Catalunya Central, que considero que
n’és totalment recomanable amb l’ob-
jectiu d’analitzar les interrelacions
entre els diferents processos i les se-
ves causes i conseqüències espacials
i temporals.
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