
E S T U D I S  I 

I N V E S T I G A C I O N S  

Vies d'estudi dels registres  arroquia als. 

Estructura social i oficis a 1'Alt 

Emporda durant 1'Antic R S g i m ,  

per Mique 2 PZanas Ro ig .  

Els Registres Parroquials. 

Els registres parroquials, com a actes concernents als 

esdeveniments vitals de la població en el passat, tenen un in- 

dubtable valor com a document histbric. Comencem a tenir-ne mos 

tres a finals del segle XIV i principis del XV, segons les con- 

trades i la iniciativa dels respectius sacerdots, que anaven a 

remolc de les disposicions diocesanes. A Girona, el 1502,elBis 

be Berenguer de Pau establí 1 'obligatorietat de portar registres 

de baptismes, tot i que no rebran la instauració oficial fins el 

Concili de Trento l'any 1563 111. Portats per sacerdots i sacriz 

tans, es componien fonamentalment de tres llibres: el de baptis 

mes, el de matrimonis i el de defuncions, on recollien, dia a dia, 

els aconteixements demografies de cada parrbquia. La seva fina- 

litat era religiosa, informativa i econbmica al ser una senyal 

d'identitat dels fidels i dels seus canvis, el evitar repeticions 

0 fraus i alhora ser l'anotació dels "serveis" prestats icobrats 

Pels sacerdots. 

La informació que contenen aquestes fonts é s  ricaiabun 

dant i permet nombroses vies d'acostament a la població d'una re 

gió en el passat, una vegada solventats dos primers inconvients: 



el localisme i la seva diversificació. Al ser anotacions d'kbit 

parroquial tenen, en principi, poca representativitat dins una 

zona més ampla, aixd obliga a l'elecci6 d'unes mostres per poder 

copsar mEs la diversitat de la regió. Per altra banda, l'exten- 

si6 geogrdfica i cronolagica de l'estudi condiciona unes difersz 

cies de forma dintre els models gensrics: cada rector les realit 

zava a la seva manera, aixa porta dificultats en un estudiampli 

al no tenir la seguretat de que totes les informacions serancons 

tantment anotades ( 2 ) .  Cal un bon aparell bibliogrdfic i metodo- 

18gic per solventar aquestes limitacions, així con. una tasca d'qip 

per abastar la major zona possible, coses poc abundants a casa 

nostra. 

Com a tota font histdrica, els registres parroquials prg 

senten unes particulars caracterlstiques a les que cal adaptar 

la recerca en funci6 dels resultats que es pensen obtenir. Així 

s'han bastit diversos mstodes per aprofitar les seves informa- 

cions, que es poden dividir fonamentalment en dues direccions: 

1 'estudi numeric i 1 'estudi nominatiu (3). El primer seria el re 

compte directe i anual dels aconteixements de cada parraquia a 

partir del qual aixecar unes grhfiques que ens ajudessin a dete2 

minar 11evoluci6, les fluctuacions i alguns elements de la pobla 

ció de la parraquia: la tendsncia, les crisis, taxes... Un est2 

di d'un grup de pobles pot informar de la tendsncia d'una zona 

més extensa. 

L'altra via correspon a l'anglisi individual. Consisteix 

en obrir fitxes per totes les actes d'una parraquia mitjana, a 

partir de les quals reconstruir l'etrolució del maxim possible de 

families al llarg del temps (4). La reconstrucci6 en un grup de 

parrbquies vernes permet aprofitar molta informacid al recollir 

els desplaqaments familiars de curt radi, que s6n els que trun- 

quen més freqüentment 110bservaci6. Per viles i ciutats es pro- 

cedeix a un mostreig (cognoms comenqats en b ,  . . . ) .  degut a la gran 

feina que representa el buidatge i el lligar les famílies,jaque 

els estudis informatitzats no han donat encara els resultats es 

perats. Aquest estudi minuciós permet consixer, a més de la tez 

dencia, l'estructura intima de la poblaci6, sobretot a nivell £2 



miliar i en llanalisi de la reproducció: nupcialitat, natalitat, 

fills per matrimoni ..., encara que els treballs individuals han 
de basar-se en mostres reduides i, a voltes, poc representatives. 

No acaba aqui la utilitat dels registres com a font hi2 

tbrica. Les anotacions sobre l'edat, el sexe i l'estat civil dels 

subjectes ens acosten a l'estructura de la població, els oficis 

informen sobre l'estructura professional, els llocs d'origen so- 

bre la mobilitat i les signatures, en fi, sobre el nivell d'alfa 

betitzacid entre d' altres. 

Hi ha tot un seguit de fonts per estudiar aquests aspec- 

tes com la composició professional o la mobilitat geografica de 

la població en el passat, encara que molt diverses i sovint poc 

Útils.  aquí ve els pocs avenqos que s'han fet en aquestes di- 

reccions. Els censos i fogatges generals poques vegades ens en* 

formen i encara en tenim pocs de dades reculades (5). Hem de re@ 

rrer doncs, a fonts més locals, com els padrons i recomptes d'al 

gunes viles, els cadastres al s. XVIII o els"amillaramientos"al 

S. XIX (6). 

En aquesta línia d'utilització de les fonts locals trobem 

els registres parroquials que, amb les seves part'icularitats, prz 

senten dos avantatges: impliquen la totalitat de la població, s& 

gui censada o no, i permeten seguir-ne l'evolució a travgs del 

temps d'una manera continua. Cal, pera, uns plantejaments previs 

a l'hora d'enfocar el seu estudi: 

1. Definir l'abast geografic i cronolagic del treball i els objec 

tius concrets que es pretenen obtenir. 

2. Elecció de la font més adequada per cada tipus de recerca, en 

funció de la seva fiabilitat i de la qualitat d'informacib: Els 

registres de defuncions semblen, en principi, més aptes per l'es 

tudi professional a l'incloure tota la població, sense excepcions, 

ara bé, en temps de malalties epidsmiques o infeccioses alguns sec_ 

tors poden quedar més afectats pel contagi i sobrevalorar els re 

sultats. Aquesta mortalitat diferencial no sembla tenir, perarun 

pes decisiu i menys quan afecta als sectors demograficament més 

dinamics de la població. En canvi els llibres de matrimonis espg 



cifiquen millor la mobilitat geografica dels contraients al dis 

tingir l'origen i la residsncia de cadascun. 

3. La mostra s'ha d'elegir en funció del perlode de temps a es- 

tudiar i del volum de la població de la parrbquia per obtenirga 

ranties de la seva representativitat. 

4. El buidatge s'ha de fer amb una bona coneixen~a de les fonts 

i amb unes bones fitxes per recollir al maxim la informaciÓ.Ca1 

especial cura per aprofitar la rica nomenclatura de l'spoca. 

L'estudi de les professions. 

Hem escollit uns pobles que abarquessin la diversa geo- 

grafia de 1'Alt Emporda: Castelló dlEmpfiries i Cabanes amb te- 

rres planeres i fSrtils, Navata i Ordis a l'interior, amb un s61 

més irregular i de menor qualitat i Darnius, Agullana i Espolla, 

zones marginals del Pre-pirineu que han de buscar altres formes 

de subsistencia alternatives a l'agricultura extensiva i cerea- 

lera de la plana. 

L'estudi s'ha centrat als anys mitjans del s. XVII1,prs 

nent-ne una mostra de 5 a 10 segons les dimensions de la pobla- 

ció 1 7 ) .  S'han buidat per aquests períodes les actes de defun- 

cions amb l'anotació de la professió del difunt, o bé de l'espk 

o pare quan es tractava dels fills o les dones casades ( 8 ) .  Al 

coincidir en gran mesura els percentatges s'han agregat per aug 

mentar-ne la seva representativitat. 

Per la seva parcialitat no es pot fer un estudi exhaus- 

tiu ni tampoc un cens de la població activa, el que es pretén és 

obtenir una visió aproximada de les activitats productives de la 

comarca en relació a la població que, d'una manera o altra, s'hi 

dedicava. El treball femení, tant important en les feines camps 

roles (neteja, sembra, recollida. . .) queda normalment negligit 

en censos i cadastres, aquí queda implícitament inclós en llac- 

tivitat del pare o marit, del grup familiar. 

En un intent de sistematització de la multitut d'oficis 

que apareixen als registres els hem agrupat en quatre grans grups 

d'activitats econbmiques i productives. Així el sector primari 

inclou totes les activitats relacionades amb la natura, l'agri- 



cultura, la ramaderia i la pesca, amb les seves variants en re- 

lació a les condicions de treball o rSgim de propietat. 

L'artesanat en una zona rural i eminentment agraria ana 

va encaminat a subministrar l'equipament necessari a la pobla- 

ció i als seus mitjans de treball. Així els sabaters, teixidors, 

sastres... els hem inclós dins el grup de "productes per l ' h ~ " ,  

mentre els ferrers, corders, boters, fusters, i fins i tot els 

mestres de cases i moliners, han entrat en el grup d"'equipament 

i construccib", de subministrament de material necessari per les 

activitats productives. AixP la divisid, certament artificial, 

s'ha fet en funció de la finalitat del seu treball i no de les 

matbries que treballen ( 9 ) .  El sector dels "tapers" és el res+ 

tat de l'especialització d'una zona marginal en uns productes 

(suro) destinats a la comercialització. 

El comerq inclou tots els aspectes de la distribucid de 

productes tant en el transport (traginer), com en la comercia- 

lització (negociant, comerciant, o més expl5cit "corredor de s2 

ro" ) . 
Per professions liberals hem inclbs un sector de la po- 

blació que realitza un conjunt d'activitats econdmiques no direc 

tament productives, sinó uns serveis per a les necessitats humfi 

nes: educacib, sanitat (metge, apotecari, llevadora), advocacia, 

i administracid (Notari, Doctor en Drets, escrivent, ... fins als 
religiosos (sacerdot, domer, sacristz ... ) o militars (soldats so_ 
vint eren f oranis, en guarnicions o destacaments). Apleguen un grup 

de gent, generalment petit i d'un poder social divers, encaraque 

important en la seva tasca. 

La presentació es fa per cada poble, sigui a mitjans del 

segle XVIII o a principis del XIX, per fer-ne comparacions.(Qua 

dre I). La primera columna representa els números absoluts per 

cada grup, la suma dels quals dóna el número de casos registrats. 

La segona columna, entre parbntesi, representa el percentatge de 

cada grup o de cada sector (la suma dels seus grups) referent al 

total de la mostra. La visió que s'obté d'aquest quadre és el pe; 

centatge de la població que, per cada poble, es dedica o esta re 

lacionat amb les diferents activitats productives o professions, 
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i alhora una breu mostra cronoldgica. Tot aprofitant la termino 

logia de l'spoca i intentant retratar la seva estructura social 

i econbmica: per sectors i per professions. 

Els censos de 1787 i 1860 ens dibuixen ja unes traces 

generals pel que fa a la distribució de la població altemporda- 

nesa segons la nostra classificació: ruralització, elevat per- 

centatje d'assalariats agrícoles, desigual pes del sector arte- 

sanal segons les poblacions i petit grup dedicat al corner$ (10 ) .  

Per la nostra part, podem afinar més les observacions. 

Acl.aparador domini de les activitats agropecu~ries, quasiexcl~ 

sivament agrxcoles. La ramaderia, poc especialitzada, jugaria 

un paper complementari dins l'econornia familiar i seria més o 

menys important segons l'extensió, qualitat i caracteristiques 

de 1 'explotació pagesa. 

Si classifiquem la població dedicada a l'agricultura,o& 

servem els següents percentatges: 

PROPIETARIS 

Castelló 296 (40%) 

Cabanes 70 (16'2) 

Navata 38 (23'9) 

Ordis 49 (35'5) 

Agullana 43 (29'0) 

Darnius 35 (26'7) 

Espolla 80 (35,4) 

SEMI-PROP. 

14 ( 2%) 

12 ( 2'8) 

31 (19'5) 

4 ( 2'9) 

2 ( 1'4) 

17 (13'0) 

10 ( 4'4) 

TREBALLADORS 

426 (58%) 

349 (81 'O) 

90 (56'6) 

85 (61'6) 

103 (69'6) 

79 (60'3) 

136 (60'2) 

TOTAL 

7 36 

431 

159 

138 

148 

131 

226 

Es destaca la població dedicada al treball assalariat, 

que representa entre un 35 i un 50% de la població total, per- 

centatge que, dintre del conjunt de població dedicada a l'agri- 

cultura s'eleva al 60% o més. Són els treballadors (a voltes 

"bracer" o "jornaler", diferents matisos que no fan variar el 

seu significat), categoria de la població generalment amb poca 

terra que no els permetia la seva subsistsncia i que havien de 

vendre la seva forqa de treball a canvi d'un sou, en especie o 

en diner, per poder satisfer les seves necessitats més inmedia- 

tes. Podriem definir-10s com semiproletariat (11) agricola per la 



naturalesa del seu treball: de temporada o eventual. Hiha,doncs, 

tres tipus de propietaris (22):  Els grans propietsris, que repre 

senten una mínima part de la població rural i tenen la propie- 

tat repartida en explotacions portades o bé amb treball assala- 

riat o bé amb contractes d'arrendament, masoveria o parceria.* 

gueixen els propietsris mitjos, gent que treballa la prapia te- 

rra i que en pot tenir d'arrendada per completar les explotacions, 

són els "pagesos", amb formes de treball de tipus familiar ique 

ocupen entre el 25 i 35% de la població agrícola. Entremig hi ha 

els cortalers o masovers, que treballen unes explotacions en re 

gim de semi-propietat, on hi viuen. Representen prop del 3% de 

la població agrícola, encara que en certs llocs marginals el seu 

percentatge augmenta molt, potser per les caracterzstiques delte 

rreny (molts masos o explotacions agrícoles-ramaderes) o per di- 

ferents acepcions del nom. 

Finalment apareixen els minifundistes, amb molt petites 

propietats heretades, comprades o arrendades, que no els poden 

mantenir i han de vendre la seva forca de treball per poder su& 

sistir. Els hortalans són una variant del petit propi8tari que 

gaudeixen d'una bona posició gracies a una agricultura intensi- 

va en terres fsrtils i regades, prop de les viles amb mercat, 

Castelló o Fiqueres. Aconsegueixen mantenir-se estables allhrq 

del temps gracies sobretot a una certa endogamia geogrbficaiso_ 

cia1 ( 1 5 ) .  

S'observa una estructura agraria d'antic rsgim en quS 

els assalariats agrícoles (jornalers i minifundistes, sovint e: 

deutats) són el sector més important, fruit de l'evolució de les 

relacions feudals de producció a les noves circumst~ncies dels. 

XVIII. Les transformacions en l'agricultura i en els sistemes de 

conreu permeten sostenir una major població. Durant el s.XVIII'i XiX 

la propietat s'ana bipolaritzant entre els grans propietaris r e  

distes i els minifundistes, mentre els pagesos quedaven reduits 

a un baix percentatge i una gran part de la població agrzcola 

wed3 desvinculada progressivament de la propietat de la terra i 

dels seus mitjans de producció, passant a ser la ma d!obra ne- 

cesszria per fer front a la demanda de bracos que requerien els 



nous conreus (vinya, olivera, blat de moro) i les noves activi- 

tats (indfistria suro-tapera, manufactura figuerenca ... ) que anc 
ven assimilant el creixement de la població (14 ) .  Situació que 

s'assembla a la formació social mallorquina descrita per J.SüAü, 

que es caracteritzava fonamentalment per l'explotació de la for 

sa de treball dels jornalers assalariats agrícoles (151, encara 

més accentuada. 

L'artesanat ocupa entre un 15 i un 20% de la població, 

amb difersncies segons les zones: mentre s'observa un cert equi 

libri dels seus sectors en els pobles agrícoles de la plana, a 

l'interior s'observa una certa especialització: manufacturera a 

Navata i Ordis, aprofitant la proximitat amb Figueres i buscant 

una sortida a les limitacions d'unes terres poc f8rtils. Agulla 

na i Darnius amb especialització suro-tapera, destinada a la co 

mercialització dels seus productes, sobretot al s. XIX, causa 

de l'estirada demogrsfica per aquestes dates. Alhora s'impulsa 

el sector artes3 dedicat a l'equipament i a la construcci6 (a 

l'igual que a Espolla, zona vitivin~cola) per fer front a les 

necessitats del treball, refiant-se de l'adquisició dels produc 

tes pel consum hums. 

El comerG representa un sector minoritari, tant pel que 

fa a comerciants com a transportistes. Tot i que les xifres po- 

den ser deficitaries degut al seu absentisme o a la poca dedica 

ció exclusiva (traginers de temporada ... ) ens revel.len la me- 
diocritat del sector comercial, així com el de l'alimentació, en 

el marc de la vida'rural dels pobles. 

Fora de Castelló dlEmpÚries, que encara conserva alguns 

reductes de la seva antiga capitalitat comercial i administratL 

va, el sector de les professions liberals és reduit: a destacar 

el poc pes de l'ensenyament i la sanitat a tots els pobles,m- 

tre la religió manté certs percentatges constants. Al treballar 

números tant baixos 6s faci1 que algunes categories no estiguin 

representades amb prou fidelitat, per6 els percentatges són re- 

presentatius de com aquests sectors eren un element numsricamnt 

minoritari en la vida rural empordanesa, tot i la seva diversa 

importancia, sobretot el grup de sanitat i advocacia, fins i tot 



com a propietaris. 

Per certs ports mariners i viles i ciutats catalanes s'ob 

serva durant el segle XVIII tot un seguit de transformacions que 

produeixen una modernització profunda en les seves estructures 

econbmiques. Aixi J. NADAL ha destacat per Palamós com al 1718 

era fonamentalment una població de tipus primari i extractiva, 

en canvi al 1834 s'havien observat uns canvis degut a l'especia 

lització manufacturera (suro-tapera) i a l'exportació dels seus 

productes amb la qual mantenir el namero creixent dels seus ha- 

bitants ( 1 6 ) .  De la mateixa manera, ciutats com Girona o Barcelo 

nat que a principis del s. XVIII tenien una estructura tradicig 

nal i preindustrial iniciaran unes transformacions cap a la coc 

centració industrial que canviaran fonamentalment les seves ca- 

racterístiques ( 1 7 ) .  O Banyoles que durant el segle XVIII s'ha 

revel-lat com un centre manufacturer creixent amb implicacions 

a tots els pobles de les rodalies (18 ) .  

Les transformacions iniciades a l'agricultura amb l'es- 

pecialització i comercialització dels excedents preparaven ja 

unes de més profundes: la concentració de capitals en ciutats i 

viles comercials que seria la base per la industrialització del 

s. XIX. 

El que interessa pera aquí és definir la comarca de 1'Wt 

Emporda com eminentment rural, en quS el mar sols juga un paper 

important en certes poblacions costaneres, com a complement per 

la manca d'unes bones terres. Interessa observar com la dinami2 

zació que s'observa en certs sectors urbans, manufacturers i co 

mercials, no es produeix a l'hmbit rural, sols en alguns punts 

concrets s'observa una certa modernització sense aconseguir pe- 

rb, canviar l'estructura tradicional. 

Els dnics llocs que ho aconseguiran seran Figueres, ca- 

pital comercial i manufacturera de la comarca, i les viles cos- 

taneres com Roses o llEscala, portes a l'exterior des d'on rea- 

litzar les importacions i les exportacions i des d'on sorgir2 

I'atracció sobre els treballadors agraris per omplir la creixent 

demanda de m3 dlobra manufacturera. 



L 'estudi de les migracions. 

Els moviments migratoris són un dels elements més impor 

tants per l'estudi de la població, la seva estructura i la seva 

dinamica, i estan estretament connectats amb les caracteristi- 

ques econBmiques i socials del medi. Són alhora els elements 16s 

desconeguts de la demografia histarica ja que els censos irecoq 

tes generals poques vegades ens ofereixen dades i cal recbrrer 

als padrons locals, recomptes específics o altres fonts alterna 

tives per esbrinar-ne les característiques 1 1 9 ) .  

Els registres parroquials ens poden servir, dins la pers 

pectiva local, per entreveure la importsncia relativa de les mi, 

gracions, així com la seva freqüencia, direccions i evoluci6, 

fins i tot les característiques dels seus components (2O).Les S$ 

ves limitacions són que no permeten quantificar per si sols el 

saldo migratori ni registrar l'emigraci6, encara que l'elecció 

dels punts dratracciÓ permet dibuixar, en l'dmbit comarcal, les 

seves direccions i tendBnciesmés importants. Ens centrarem en 

Castelló d'EmpÚries, el centre agrícola de la Comarca, seguint la 

lEnia d'enfoc rural que plantejdvem en l'apartat anterior ( 2 1 1 .  

Cronoldgicament abarcarem els segles XVII, XVIII i principis del 

XIX, per seguir-ne 1 'evolució. 

S'han triat els llibres de matrimonis ( 221  que, a m6s d'es 

tar molt ben portats, separen l'orígen de la residOncia dels con 

traients i ens permeten, malgrat certs problemes, de distingir, 

a grans trets, la mobilitat per motius professionals o econbmics 

de la motivada per raons matrimonials, amb no menys implicacions 

econdmiques. 

La mobilitat global de la població l'observem a partir 

de les informacions sobre l'origen. Entorn d'un 60% dels contraiens 

s6n nascuts a Castelló, percentatge més elevat pel que fa a les 

dones per haver-hi una lleugera tendsncia al matrimoni en el po- 

ble de la muller (231 .  Entre un 20 i un 30% de la poblaci6 proce- 

deix de la comarca, 1'Alt Empord2, sobretot dels pobles veins i 

la població de la resta de Catalunya és reduida, amb variacions 

segons les Opoques, mentre la d'estrangers és mínima, excepte a 



principis del segle XVII ( 2 4 ) .  

Nadal i Giralt (25) han ressaltat la importancia dela ip 

migraci6 francesa per la recuperacid demografica i econbmica ca 

talana de l'spoca moderna. Un allau de poblaci6 jove procedent 

de l'altra banda dels Pirineus arriba a les nostres terres ja 

des de mitjans del segle XVI, primer temporalment i després fi- 

xe, primer assalariat i després establert, i produl un redrega- 

ment rural i una revifalla del potencial biolbgic extss a tots 

els racons de Catalunya, que no hagués estat possible sense el 

seu aport. Per 1'Alt Emporda, lloc de pas obligat, les xifres 

de 1609-1615 superen les presentades per Nadal i Giralt: no un 

10 6 un 20% de la poblaci6 masculina és estrangera, sin6 que, 

en dades en quO anava baixant ja l'intensitat, els oriünds £rap 

cesos representen prop d'un 35% dels contraients masculins. La 

majoria dels quals treballaven ja a Castellb i esperaven llopor 

tunitat d'establir-se, per casament, per arrendaments o per cop 

tractes de masoveria, en uns temps que mancaven bragos per con 

rear la terra i que calia conservar el patrimoni familiar. Aquest 

percentatge es reduir2 sensiblement a finals de segle (serfbla que 

ja des dels anys 20) i restara a un mlnim en els. segles següents. 

Es confirmen doncs les observacions de Nadal i Giralt sobre el 

paper dels francesos en el redregament de les nostres comarques 

motivats per uns factors de repulsid de les seves terres i uns 

d'altres que feien les nostres atraients per establir-s'hi. 

Observem com durant els segles XVII i XVIII augmenten 

tant pels homes com per les dones els percentatges dels contraients 

naturals de Castelló (d'un 55% a un 70%) senyal que després d'unes 

dades inicials en guS l'aport forani és important, sobretot £rap 

c S s  pels homes, de la comarca i catala per les dones, el creixe- 

ment de la vila és, cada vegada més, fruit d'un creixement vege- 

taitiu positiu. Al s. XIX slobserva una nova atracció de pobla- 

ció, sobretot masculina, responent a la nova embranzida econami- 

ca després de les guerres de'canvi de segle. Les variacions enel 

percentatge dels originaris de la resta de Catalunya segueixen, 

com els de 1'Alt Emporda, a grans trets una tendsncia inversaals 

de la vila de Castellb. 



Aquesta endogamia geogrgfica ve confirmada per l'estu- 

di de les residencies anteriors dels contraients. Més de la mei 

tat dels matrimonis es realitzen entre dues persones residents 

a Castell6. Els casos en que un dels dos és de fora, s'equili- 

bren bastant entre homes i dones. Aquests percentatges s'han de 

complementar per poder mesurar les relacions entre Castellóila 

comarca: si entre 1745-52, 50 núvies de Castelló es casen amb 

pretenents foranis, i problablement aniran a viure al poble del 

marit (encara que no sempre ja que depen de les condicions de 

propietat i treball de cadascú), de la mateixa manera, una quan 

titat semblant de nuvis de Castelló es casaran als pobles veks, 

encara que residiran a la seva vila o al lloc de les seves acti 

vitats econbmiques. Es per aixa que no es poden negar els flu- 

xos de relacions matrimonials entre els pobles rurals ni la se- 

va estreta relació amb les activitats econamiques. 

Al llarg dels temps observem una tendsncia inversa entre 

els percentatges d'origen i de residencia dels cbnjugues. AprG 

cipis del s. XVII a un elevat nombre de nascuts fora de Caste- 

116 correspon un també alt percentatge de residents al poble, 

senyal d'uns anteriors desplasaments per motius de residsncia i 

treball. 

Durant la resta del XVII i tot el XVIII el descens de$ 

migració per possibilitats de treball i el creixement vegetatiu 

de la poblacid produeixen un increment dels nascuts a Castelló i 

de les relacions matrimonials amb residents als pobles verns. 

Tendencia que s'inverteix al canvi de segle, quan la demanda de 

m3 d'obra de les noves activitats incrementa la immigració per 

treball, que es veu confirmada per la disminució, anys més tard, 

de la proporció dels nascuts a Castelló. 

AixT, dins un model en que l'endogamia geogrgfica ocupa 

uns alts percentatges, s'observen uns contrastos entre l'origen 

i residencia dels contraients fruit, d'una part, de l'atracció 

sacioprofessional que ofereix la vila a principis del s. XVII i 

principis del XIX, i per l'altra d'un lleuger augment de les re 

lacions per matrimoni, sobretot per la població femenina, enca- 

ra que dins un curt radi d'acció (26). 



De totes maneres es pot observar com la població rural 

al llarg de llSpoca moderna no romania estancada ja que en el 

termini d'una generació (distinció entre el naixement o origen 

i la residencia per altres motius) es produien certs moviments 

d'abast comarcal presumiblement deguts als "treballadors" dels 

pobles que es despla~aven pels pobles moguts per la demanda de 

treball, la conjuntura del moment o per la sort d'un bon matrL 

moni (27). Aquesta lleugera tendsncia a l'augment de la mobili- 

tat rural caldria contrastar-la amb el refor~ament de les migra 

cions vers les viles i pobles manufacturers i comercials. 

Conclusions. 

Els resultats obtinguts en aquest tipus de recerca s6n 

necessariament aproximatius, sobretot en els valors minims, que 

cal tenir-10s en compte per les possibilitats de distorsi6 que 

poden sorgir. Tot i aixa, en uns temes tan poc coneguts, no pg 

diem renunciar-hi encara que fos a una aproximació a partir de 

les informacions que ens fornien els registres parroquials. 

Aquesta prova que hem efectuat sobretot pel segle XVIII 

ha de servir per demostrar la seva validesa encara que com a 

complement i per elaborar un mstode que, partint d'estudis d'a 

bast local, pugin oferir una informació de primera m2, repre- 

sentativa i continua sobre aspectes sovint negligits, pera que 

tenen la seva importancia en la histaria de Catalunya i ajudar 

alhora a atendre el nostre passat en el seu conjunt, pera tam- 

bé en la seva diversitat. 

Aquesta aproximació a l'estructura socio-professional i 

als moviments de població en la comarca de 1'Alt ErnpordZ, ha de 

lligar-se per una part amb la d'altres comarques de Catalunya i 

per l'altra ha de relacionar la demografia amb tot el contexte 

Socioeconbmic, del qual no n'és més que una variable, sols d'a- 

questa manera, amb l'estudi dels diferents elements que la for- 

men, podrem donar llum sobre la formació social de conjunt en 

un moment determinat. 
MIQUEL PLANAS. 

Llicenciat en Histbria per la 
Universitat Autbnoma de Barcelona, 
(any 1983-1984) . 



NOTES. 

( I ) .  BUSQUETS, J. i NADAL,Jq.: Les possibilitats de la demografia histbrica 
a les comarques gironines: Inventari'dels arxius parroquials de la Dib- 
&, Girona, 1976, ps. 8-11. 

(2). "L'unite (del registre) c'est son redacteur: a d'excellents rbdacteurs 
peuvent succeder de tres m6diocres, meme au XVIIIe siecle ( . . . ) ' I .  GOU- 
BERT, P.: "Histoire DBmographique" a Actas de las I Jornadas de metodo- 
logia aplicada a las Ciencias histbricas, I, Santiago, 1975, p. 261. 

(3 ) .  Per una primera aproximacid general sobre el tema: CARDOSO, C.F. i BRIG- 
NOLI, H.P.: Los metodos de La historia, Barcelona, Critica, 1976,ita~ 
be DUPAQUIER, J.: Introduction a la demographie historique, Paris, Gam 
mal 1974. 

( 4 ) .  FLEURY, M. i HENñY, L.: Nouveau manuel de depouillement et d'explota- 
tion de llitat civil ancien, Paris, I.N.E.D., 1975 (Reedicid de l'obra 
del 1965, que era la refundicid d'un primerenc "Manual" aparegut al 
1956).,MBs modern i no limitat a la reconstrucci6 de famflies 6s ellli 
bre de HENRY, L.: Manual de demografia histdrica, Barcelona, Critica, 
1983, on s'inclouen tots els casos dtexplotaci6 segons la complexitati 
disponibilitat de les fonts. 

(5). VILAR, P.: "Estructures de la societat espanyola cap al 1750. Algunes 
llipons del Cadastre d'Ensenadal' a Recerques, I, Barcelona, 1970. On 
analitza els principals sectors i activitats econbmiques castellanesde 
mitjans del s. XVIII destacant l'arcalsme general tot i els grans con- 
trastos i diferencies regionals que s'observen. 

El mateix cens de Floridablanca de 1787 4s imprecis i poc con- 
cret, degut a la necessitat d'unificar una nomenclatura castellana va- 
lida per totes les regions dqEspanya. Tot i aixa N. SALES ens en ddna 
una visi6 conjunta de Catalunya a partir de les sumes generals, desta- 
cant la ruralitzacid de la societat i l'elevat nrlmero d'assalariats rg 
rals front a una pobre composicid comercial i industrial. N. SALES: 
"Fustracions i esperances de la Catalunya setcentista (1714-1789)'' a 
BALCELLS, A. : ~istbria del Palsos catalans, Barcelona, Edhasa, 1980, 
p. 48. 

(6). SOBREQUESIS. : "Censo y profesidn de 10s habitantes de Gerona en 14621ia 
A.I.E.G., VI, Girona, 1951. Ser& utilitzat en comparacions amb princi- 
pis del s. XVIII per NADAL, Jq.: La introducci6n del Catastro en Gero- 
na. Barcelona, 1971, d'on s'observa el retroces de la ciutat medieval - 
i la poca conce~tracid industrial al 1717 a Girona. Resultats semblants 
als obtinguts per J. NADAL i E. GIRALT a "Barcelona en 1717-1718. Unmo 
de10 de sociedad preindustrial" a Homenaje a D.R. de Carande, Madrid, 
1963, en que el desigual i feble creixement demografic, las activitats 
eminentment artesanals i agrfcoles i la moderada concentraci6 de la r& 
quesa immoble i dels beneficis empresarials ens retraten una ciutat 
d'esquenes al marf.que encara ha de comencar el cami de la industria- 
litzaci6. 

(7). Tot i que el que interessa sbn els percentatges aproximats incloem les 
xifres de poblacid dels diferents pobles per veure la representativitat 
de la mostra i la magnitud del seu creixement: 



Castelló 
Cabanes 300 674 1052 
Agullana 337 443 1177 
Darnius 399 569 1238 
Espolla 158 4 54 1108 
Navata 394 582 898 
Ordis 185 245 525 

(8). "La professión des 6poux et celle des peres des nouveau-n6s peut donc 
6tre inscrite, commle 116tait jusqu'a present celle des dPfunts ou de 
leurs peres ( . . . ) "  (p.164) HENRY, L.: Nouveau Manuel... . La classifi- 
cació conjunta per edats i professions te majors dificultats que sols 
s'eliminen al centrarnos en els elements masculins. HENRY, L.: Manual 
de ..., p. 271 

(9). No considerem apropiada per una comarca rural la divisi6 entre l'arte- 
sanat que utilitza mat&ries primeres de l'agricultura i el que n'uti- 
Iitza de la ranaderia, distinció que pressuposa un centre artesa impor 
tant relacionat íntimament amb ei seu entorn, per domostrar el trasbals 
de la ramaderia a l'agr~cultura com a base econbmica. Vegi's MOREND A L  
MARCEGUI, A.: "Transformacibn socio-profesional, trayectoria demogrdfi 
ca y familia. Un estudio del artesanado reuense a partir de las actas 
de matrimonio: 1601-1810" a Pedralbes, 1, Barcelona 1981, ps. 77-102. 

(10). Pel de 1787 a partir de calculs personals i pel de 1860 a ARMENGOL, D.: 
La agricultura-en el Alto Ampurdk a mediados del siglo XIX. Tesi de 
Llicenciatura, pub1.a Annals de 1'Institut dlEstudis Empordanesos, Fi- 
gueres, 1980. En que destaca una població camperola i eminentment rural 
(53,5%) amb elevat percentatge d'analfabets (74'18%) i assalariats agrL 
coles (54,5% dels camperols). 

(11). ARMENGOL, D.: La agricultura en.. ., ps. 99-101. Situació explicable pel 
desenvolupament de certs conreus necessitats de molta mh d'obra, com la 
vinya i olivera, i una estructura de la propietat que el convertia en 
minifundista: eren els més nombrosos, afegien a l'explotació de la te- 
rra el jornal fruit de la venda de la seva forca de treball. 

(12). BARBAZA, Y.: Le paysage humain de la Costa Brava, Paris, Armand Colin, 
1966. COMPTE, A.: "El Alto Ampurdam" a Pirineos, C.S.I.C., Zaragoza, 
1963-64, PS. 1-283. 

(13). Així es veu, per exemple en les actes de matrimoni. 

(14). ARMENGOL, D . :  La agricultura en... 

( 1 5 ) .  SUAU, J.: "Demografia rural mallorquina del s. XVIII" a Mayurqa, 16, 
1976, ps. 137-179. La situació és encara pitjor que a les nostres cornar 
ques que els petits camperols, arrendataris i subarrendataris, alla mi- 
noritaris, alleugeixen la pressió. També a MOLL, I. i SUAU, J.: "Sen- 
yors i pagesos a Mallorca (1718-1860/70)" a Estudis dlHistbria Agraria, 
2, Barcelona, 1979, es remarca l'alianca entre senyors, grans arrendat5 
ris i comerciants, convertits en receptors de rendes, sobre la pagesia, 
empobrint-la. 

( 1 6 ) .  NADAL, J.: "Demografia y economia en el Origen de la Cataluña Moderna. 
Un ejemplo local: Palamós (1705-1839) a Estudios de Historia Moderna, 
VI, 1756-59. Al 1804 els pescadors han passat a mariners i el pagesos a 
tapers. 



NADAL, Jq.: La introducci6n del Catastro en Gerona, Barcelona, 1971 i 
NADAL, J. i GIRALT, E.: "Barcelona en 1717-1718 (...ops. cit. nota 61. 

TERRADAS, D.: Poblaci6 i societat a Banyoles al s. XVIII, Tesi de Lli 
cenciatura, Bellaterra, UAB, 1982. On tamb6 destaca la importincia 
del treball assalariat en les feines del camp compaginades amb unes 
petites propietats o algunes activitats manufactureres i la baixa pro 
gressiva del nO de pagesos propietaris per la concentració de la te- 
rra. 

Es clZssic l'estudi de NADAL, J. i GIRALT, E.: La population Catalane 
de 1553 a 1717. L'inmigration francaise et les autres facteurs de son 
developpement, Paris, 1960, on s'utilitzen els registres parroquials, 
Llibres hospitalaris, de confraries i un recompte específic de 1637, 
entre d'altres. D'abast mes local veiem, dels mateixos autors, La im- 
migraci6 francesa a Matar6 durant el s. XVII, Mataró, 1966, o dues re 
cents aportacions sobre la ciutat de Girona al I Congres d'Hist8ria 
Moderna de Catalunya (Barcelona, 19841: CASTELLS, N.: "Els moviments 
migratoris en la Catalunya Moderna: el cas de la immigració envers la 
ciutat de Girona (1473-1576)". I, ps. 65-74, basat en els registres 
de franqueses concedits a les noves famílies pobladores, i el de SI- 
MON, A.: "Girona a comienzos del ochocientos. Inmigración y crecimien 
to demográfico", I, ps. 133-139. 

"Los registros matrimoniales de las parroquias nos ofrecen una magní- 
fica pista. La reiterada constatación de contrayentes de un mismo ori - 
gen ser& el indicio de haberse establecido una corriente humana que 
obedece a unas causas de repulsi6n, por un lado, y de atracción por 
otro", NADAL, J. i GIRALT, E.: "Ensayo metodológico para el estudio 
de la población catalana de 1553 a 1717" a Estudios de Historia Moder- 
na, 111, Barcelona, 1953, p.24. - 
Així, per 1'Alt EmpordB, caldria un estudi semblant per altres centres 
d'atracció: la ciutat de Figueres, El port comercial de Roses, la zona 
vinfcola (Espolla) i la suro-tapera (Agullana) completarien la resta 
de les direccions de la poblaci6 d'acord amb les motivacions sbcioeco- 
namiques . 
PLA ALBEROLA, Primitivo: "El estudio de 10s movimientos migratorios a 
traves de 10s registros parroquiales" a Actas de las I1 Jornadas de 
Metodologia y diddctica de la Histaria, Cáceres, 1983, ps. 59-73. 

PLA ALBEROLA, P.: "El estudio...", cit. Encara que no trobem tan alts 
percentatges, amb una lleugera tendencia a augmentar. Potser per ser 
Castell* un centre important, amb un terme extens. 

La distancia entre els canjuges s'ha proposat de mesurar-la de diver- 
ses maneres: corones concentriques segons la proximitat, o bé Km. de 
centre a centre (m6s o menys de 10). L'elecció del marc comarcal res- 
pon a ambdues motivacions aplicades al nostre cas concret. La distin- 
ci6 entre la resta de Catalunya i llEstranger 6s en funció de mesurar 
la immigraci6 francesa, ja que de la Peninsula nul.la. HENRY, L.: 
Manual de Demografia HistBrica, Barcelona, 1983, ps. 94-96. 

NADAL, J. i GIRALT, E.: La population catalane... 

El que interessava era mesurar la mobilitat global de la població i 
veure el diferent paper que hi jugaven les motivades pel matrimoni, 
per aixa no s'han eliminat ni els matrimonis entre vidus ni els que 



els contraients no residissin a Castell6, ja que aixb reduiria la mos 
tra i tambt5 canviava els resultats al eliminar o obviar uns moviments 
evidents. 

(271. Per exemple, el 27 de marc de 1843 el casament entre Salvi Llanet, jo 
ve natural de Garriguella i vei de Cabanes, fill legftim i natural de 
Vicenc Llanet treballador de Cabanes i MC Quintana de Vilabertran. 
L'esposa 6s Catarina Batllori, donzella, natural de Castell6 d'EmpÚ- 
ries, veina de Cabanes i filla de Francesc Batllori, pastor, natural 
de Pau, i de Maria Peix, c6njuge de. Vilacolum de Baix. (Llibre 1V de 
Matrimonis de Cabanes) I el mateix passa per Castellb. 



2 Quadre I : ESTRUCTURA SdCIO-PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDA A L'ANTIC REGIM, 

CASTELL0 D 'EMPUBIES CABANES NAVATA ORIIIS 
S.XVU;I m.S.XiX 8,XVIII ur.XVII1 ar,XiX m.S,XVIII 

Propietari . 7(0,7) 611~4) 1(0,2) 1(0,4) 1(0,3) 
Pagb s 221 (20) 2(0,5) 67(12,5) 3745,l) L9(5,8) 67(12,5 
Hort ai& 68(6,1) 27(6,2) 2(0,4) - - - 

4 47(10,7) ~ortaler/Mas , 112(2,2) 31(12,6) 500583) 4(2,1) 
Treballador . 426(38,4) 198(45,3) 349(65,1) 9006,7) U6(41,6) 85(45,9) 
Past or 47(4,3) 21(4,8) 7(1,3) 1(0,4) 1(0,3) - 
Peecador : L7(1,5,) als41 - - - - 
S. PBINUHI 800(72.3) 307(70,3) 438(81m7J 160(65.2) 207(63,3) 138 (745) 

rrod. Home . 80(7,2) 49 63,2) 31(5,8) 45(18,3) 74(22P) 25(U,5) 

Equipament i . 97(8,8) 28(6,4) 
constnrccid 

49(9,2) 20(8,2) 35(10,7) 18(9,7) 

A- b77C16.0) 77(17*6) 80(15.0) 65 (26.5) 109 (3333) 43 (2392) 
Comerciants 13(1,2) 12(2,8) 3(0,6) - 4 - 3 
Transportist . 7(0,6) 6(1,3) - 
Bot&g/Alim. . 2(0,2) 7(1,6) 3(0,6) - 1 - 
OONERC s 22(2.0) 25(5,7) 60 .- 5(1,5) 3(l,bj 
Enaenyament . - 2(0,5) - - - 
Sanitat 32(2,9) 6(1,4) 4(0,7) 8 4 - 
Advoc/Aüminist. 35 ( 3,2 ) 511,l) - 5 - - 
Religidsos 16(1,4) 6(1,4) 4(0r 7) 3 2 1 
Soldats 24(2,1) 6(1,4) 1(0,2) 1 - - 
PR0F.LLIBERALS 107(9,6) 25(5*8_2 9(1*6) 17(6& 6(1.8_1 l(0.5) 
Varis 2 3 3 3 - - 
T O T A L  . L108 437 536 245 327 185 
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Quadre I1 : ORIGENS DELS CBNJUGES A CASTELL0 D'EJQUXIES, 
( s s. XVI I-XIX) 

1609-1615 H ($1 D ($1 TOTAL (%) 

Castell6 : 83 (48,2) 118 (68,6) 5894 
A.Emporah: 24 (140) 30 (17,4) 15 , 7 
Catalunya : 5 (299) 19 (11,O) 7,- 
Estranger: 60 &,9) 5 (3,O) 18,9 

1696-1705 

Castell6 : 
A.Empord&: 
Catalunya : 
Estranger: 

1745-1752 

Castell6 : 
A.Ehpordb: 
Catalunya : 
Estranger : 

L790-1800 

Castell6 : 
A.Empord% : 
Catalunya : 
Estranger : 

1825-1829 

Castell6 : 
A. Empordb: 
Catalunya: 
Estranger : 

TOTAL ( 6 )  

TOTAL ($) 

60,- 
29,- 
10,- 



Quadre I11 : RESIDENCIA ANTERIOR DELS CDNJUGES A 
CASTELL0 D'EMPVRIES (ss.XVI1 a XIX) . 

1609-1615 : Marit 
Muller Cas t e l l 6  Ex t e r i o r  

Cas t e l l 6  107 3 1  
h r t e r i o r  3 3 1 
T o t a l  - 140 - 3 2 

1696-1705 : Marit 
Muller Cas t e l l 6  Ex t e r i o r  

C a s t  e l l 6  97 47 
Ex t e r i o r  46 11 
T o t a l  - 143 - 58 

1745-1752 : Marit 
Muller Cas t e l l 6  Ex t e r i o r  

Cas t e l l 6  114 50 
Ex t e r i o r  36 8 
T o t a l  - 150 - 58 

1790-1800 : Marit 
Nuller  Cas t e l l 6  Ex t e r i o r  
Cas t e l l 6  273 48 
Ex t e r i o r  43 5 
T o t a l  316 - 53 

TOTAL - 
138 

34 
172 - 

TOTAL 

TOTAL - 
164 

44 
208 - 

TOTAL - 
321 

48 
369 - 

Resum 

62,2$ 
37,2% 

0965 - 

Resum 

48,3% 

Resum - 
5498% 
41,4% 

3,8% 

Resum 
74,0% 
24,6% 

194%. 

1825-1829 : Marit 

Muller Cas t e l l 6  Ex t e r i o r  TOTAL Resum 

Cast e l l 0  92 2 2 114 74,2% 
Ex te r i o r  9 1 1 O 25,0% 
T o t a l  - 1 O 1  - 23 - 124 0,8$ 



- G r a f i c a  I : Orfgen d e l s  cdnjuges a C a s t e l l 6  

CASTELL0 D'EmPdRIES DRfGEN DELS C~NJUGUES 
% 

A 2 3 9 5  0 0 A S 5  
1:1609-15 ,2:1696-1705 ,3:1745-52 ,4:1790-1800 ,5:1825-29 

a C a s t e l l 6  ~ . ~ m p a r d a  Catalunya O Estranger  



- Mapa I : Residsncia anterior dels canjuges a Castelló 

 CASTELL^ O ' E K P d R I E S  R E S I D E N C I A  D E L S  C b N J U G U E S  

Ambdós d e  C a s t ~ 1 1 6  IU" d e  f o r a  tls d o s  de f o r a  






