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Presentació 

Fa pocs anys que e1nprendre a casa nostr a la p ublicació d'una REVISTA 
CATALANA DE GEOGRAFIA, dedicada gairebé amb exclusivitat a l 'estudi de la nos
tra terra, hauria semblat una agosarada aventura mancada dc qualsevol possi
bilitat de reeiximent. Podíem pensar , amb tota la raó, que aquest cobejat 
propòsit, durant molt de temps no passaria d'ésser més que una esfumadissa 
i l·lusió. Però ja estava ben iniciada la feina: els nostres capdavanters, Pau Vila, 
Lluís Solé Sabarís, Josep Iglésics i d'altres, desbrossaven afanyadament els 
can1ins que menaven a l camp, encara no assaonat, per fer-hi llur sembra abun
dosa i exemplar d 'estudis i dc treballs que, per for tuna, avui encara conti
nuen amb declicadó i plenitud. 

I així els esple ts que semblaven llunyans, són ara ben a l'abas t de tothom 
gràcies a aquestes aportacions que fonamentaren i orientaren mestrívolament 
la nostra geografia i Ja dotaren d 'un pensament i d 'una escola que ja tenen 
cinquanta anys d'exist ència. Aquelles llavors donen ja avui fruits esp lendents. 
A les nostres Universitats, la capacitat i Ja joventut dels nous investigadors i 
estudiosos han assolit per a les ciències geogràfiques el nivell elevat q ue els 
corresponia; cada elia m és, els llicenciats en aquestes disciplines van ocupant, 
i hauran d'ocupar encara n1és el lloc preferent que els escau en llur activitat 
professional, d'un abast tan ampli que a teny matèries tan transcendentals 
com el planejament urbanístic, econòmic i social del t er r itori. I també als 
a ltres centres docents han estat incorporades la filosofia i la metodologia de 
les ensenyances i dels coneixements geogràfics moderns. 

I no és solan1ent· en aquesta esfera oficial que s'han realitzat avançaments: 
des de fa quaranta-tres anys la Societat Ca talana de Geografia, filial dc l'Insti
tut d 'Estudis Catalans, promou una intensa activitat i ha aconsegui t un des
envolupament notabl e en la cultura geogràfica del país. I t ambé l'excursio
nisme, amb les seves diverses modali tats, i amb una tradició ja centenària, 
és un dinàmic impulsor de l 'interès popular pel coneixement dels pai satges 
físics i humans de la nostra terra i de tot el món. Més r ecentment, el turism e 
demana a la geografia una informació necessària per aquest nou mitjà de 
com.unicació i d'esplai social. Així, si sempre a l'home, per agermanar-se i 
compenetrar-se amb Ja terra, li ha calgut de conèixer-la, aquesta exigència 
és ara més evident que mai. 

Són aques ts raonaments els que ens han mogut per atrevir-nos a iniciar 
la publicació de la REVISTA CATALANA DE GEOGRAFIA. Com a nou arribats al m ón 
de la informació per iòdica, ens plau abans de tot saludar les nostres autoritats 
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i la premsa de Catalunya i de la resta d'Espanya, especialment la que dedica 
les seves activitats a la Geografia i a les matèries que li són afins. 

I oferim les nostres pàgines a tothom que, des de qualsevol angle d'aquest 
polígon extens dintre el qual s 'apleguen i laboren els estudiosos i els amants 
de la Geografia de Catalunya, vulgui fer-nos la mercè de la seva coHaboració 
i del seu suport. 
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Josep lglésies: una semblança capdavantera 

Encapçalar aquest aplec d'estudis en hon1enatge a Josep l glésies per la 
seva obra modèlica és una satisfacció per a m i i un reconeixement de valors 
envers l 'amic que ho ha esta t sempre, en presència i en absència. 

Iniciat ben tost en l 'amor a la terra, amb l 'empenta dc la joventut, des de 
Reus i des de La Riba, les seves dèries i el seu esperit obert a l'observació i a 
l'estudi aviat el portaren cap a l 'excursionisme i el comarcalisme, especial
ment de les contrades meridionals de Catalunya. I en foren fruits esplendo
rosos les guies d'aquelles terres, escrites en coHaboració amb el seu bon com
pany de rutes, Joaquim San tasusagna. 

Aquesta obra descobrí als amants de les nostres muntanyes tot un devessall 
de t erritor is i de paisatges que deixaren d 'ésser poc coneguts gràcies a l'es
bós geogràfic que en cada guia constitueix una magnífica descripció física i 
humana del con junt comarcal. També cal destacar el valor informatiu dels 
itineraris, que no solament orienten amb precisió l'excursionista, sinó que 
li ofer eixen una toponímia exhau stiva i un detall p lenament identificador de 
l'indret. D'aquesta en tusiasta devoció a la terra en sorgí l 'assagista, el narra
dor i l'historiador, però sempre en destacarà el geògraf. 

J a assentat, es manifestarà l 'investigador que n1aneja arxius i començarà 
pacientment la seva obra esforçada i meticulosa dc demografia catalana, des 
del primer fogatge conegut fins al darrer cens recent, en tre els quals no hi 
féu poq).les descobertes . Amb la novetat ben encertada de passar les dades 
estadístiques a la divisió con1arcal, avui ja popu laritzada, de la Com.issió or
denadora del territori (any 1932 ), de la qual no en va fou diligen t i ben capa
citat secretari. Avui els seus successius opuscles i volums constitueixen una 
valuosa i indispensable eina de treball per a tots els que emprenen estudis 
d'història, de geografia, o d'economia, monogràfics o total s de Ca talunya. 

A m és la seva dedicació actua l a la «Ftmdació Salvador Vives Casajuana» 
ens ha fornit una sèrie de treballs i estudis, alguns d'ells propis , que han en
r iq uit notablement la nostra cultura ar tís tica, literàda i científica. 

En poques paraules, hom pot dir que Josep l glésies ha donat una nombro
sa aportació a la bibliografia catalana de les ciències humanes, i s 'ha lliurat 
sempre a tota activitat per a fer país -com ara sc sol dir-, i cal desitjar-li 
m olts anys de vida per tal de pros eguir la seva obra i perquè puguem gaudir 
de la seva companyonia amb el verb animat de bon humor i la Ueu ironia que 
li són propis. 

Pau Vila 
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Josep lglésies, excursionista: 
impressió personal 

per Francesc GURRI SERRA 

Que la vocació i les activitats de Josep Iglésies són, al capdavall, filles de 
l'excursionisme, resulta quelcom evident per poc que hom segueixi el fil de 
la seva vida i especialment els anys de la seva joventut. Per això, en tota visió 
del personatge, la faceta excursionista i les seves produccions literàries en el 
can1p es1nentat, i el pes que ell i la seva obra ha significat per a les noves 
promocions afeccíonades a r ecórrer, estudiar i estimar el país, és prou fona
mental per a justificar una acurada atenció. 

Caldrà dir, però, tot segu it, que, malgrat que la justificació de l'objectiu 
és cJara, endevinen1 que les coses no ens rodaran d'una manera gaire orto
doxa. Potser ens falti una mínima capacitat d'historiadors o una certa dosj 
de benedictina paciència per a cercar una per una les dades i després enfilar
les, o potser ens sobri una inesquivable inclinació afectiva pel personatge, 
tot plegat contrari a la construcció d'una ressenya biogràfLca fon11al i modè
lica. Caurem més aviat en l'aplec de consideracions q ui sap s i poc lligades 
però den1ostratives del que l'Iglésies ha representat per tots els excursionistes 
que en la dècada dels quaranta, finalitzada la guerra civil, intentàren1 seguir 
les seves petjades i renovar la lluí ta per la pervivència de tot e l contingut i el 
significat que la paraula excursionista ha tingut sempre a la nostra terra. 

En una paraula; si la primera producció literària de Josep Iglésies -fet 
i fet les seves guies- foren la nostra Bíblia per a .l s excursioni stes dc l.a imme
diata postguerra, el contacte personal amb ell i amb la seva bonhomia derivà 
tot seguit en un sentiment d'admiració i afecte renyit amb tot intent de 
dissecció del personatge n1etòdic i asèptic, sense calor hurnana. 

E l cas és que a l'hora d'intentar documentar-nos sobre Ja nostra terra i 
trobar e ls instrum ents adequa ts per a com.ençar a recórrer-la i conèixer-la, 
se'ns oferien dues produccions capitals: d'una banda, l'obra ingent i certa
m ent admirable dc les guies d'en Cèsar August Torras, cobrint bona part del 
Pirineu i el Pre-pirincu; d'altra banda, les guies del tàndem Josep Iglésics
Joaquirn Santasusagna, publicades pel Centre de Lectura dc Reus, cobrint les 
comarques tarragonines fins a la ratl la dc l'Ebre. 

Cert que els homes d'abans de la guerra havien produït moltes altres 
obres, i algunc certament ben reeixides, però eren generalment publicacions 
aïllades, sense l 'ambició i l 'ordenada planifi.cació dels llibres aHudits. D'altra 
banda, res no existia encara de nou al n1ercat després del daltabaix d e la 
guerra i havien de passar encara anys abans no es publiquessin noves guies 
sobre el país. 

Afegim-hi encara que, per als excursionistes de la primera fornada dels 
anys quaranta, les guies de l'Iglésies i Santasusagna ens oferien unes terres 
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n1olt més assequibles en to ts els sentits per a lillCiar-nos en el coneixement 
del país i, d'altra banda, el fet inqüestionable d'ésser més recents, amb un 
conjunt de dades més vàlides i ense1ns amb una redacció més vigent. 

Cert que la guia de Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena 
estava esgotada, però escorcollant per les llibreries de vell encara era possible, 
aquells anys, trobar exemplars de la de Les valls del Gaià, el Foix i Miralles 
i de la Del camp de Tarragona a l'Ebre. Amb la sort de poder adquirir aquestes 
darreres, i la gentilesa d'algun amic veterà disposat a deixar-nos la primera 
-consultable d'altra banda a les biblioteques excursionistes-, començàrem 
a planificar les nostres sortides com a apassionants alternatives de les excur
sions al Montseny i a Sant Llorenç del Munt, que foren, això sí, els primers 
i- gairebé obligats objectius d'una inquietud creixent: conèixer i trescar per 
la nostra terra. 

Cal reconèixer que, fins aquí, Ja nostra inclinació per Josep Iglésies i la 
seva obra era purament circumstancial i gairebé anecdòtica. Escollírem la 
seva obra per més assequible, vigent i àmplia, sense altra motivació especial. 
Seria la lectura i l'ús de les seves guies el que produiria gradualment el senti
ment d'admiració i, tot seguit, l'interès per l'home i per tota la seva obra. 

D'entrada, els capítols preliminars a la guia itinerària pròpiament dita, 
constituïen una modèlica monografia del massís estudiat, on eren presentats 
tots els aspectes an1b una riquesa d'informació i una claredat expositiva adm.i
rables. Per als qui ens iniciàvem en la geografia, la presentació d'un territori 
i les seves singularitats d'una manera entenedora, agradable i precisa, pensem 
que fou decisiva per a l 'acreixement de la nostra afició, circumstància a la 
qual contribuí -ara ho veiem clar- una prosa i un sentit narratiu dc vàlua 
inestimable. I afegim-hi encara que, arribats a la descripció dels itineraris, 
aquests ens oferien , al marge d'un detallisme que àdhuc podia semblar ex
cessiu -especialment per a assegurar la seva vigència al llarg dels anys-, una 
quantitat de dades complementàries realment excepcionals: històriques, geo
gràfiques, arqueològiques, folklòriques ... Hon1 no sabia comprendre, certa
ment, com l'Iglésies i en Santasusagna podien, tot fent un itinerari, recolli r 
un voh1n1 tan gran d'informació sense eternitzar la durada d'aquell. No es 
tractava d'esmentar cada un dels clements i valors del traj ecte, sinó d'aportar, 
per a cada un d'ells, una notícia completa. 

I si abans, i dc passada, hem fet esment de l 'interè narratiu de les guies 
dc l'Iglésics, caldrà afegir-hi encara que la seva prosa era abundant d'adjec
tivacions encertades i de galanes definicions. Quedaven lluny ]es romàntiques, 
barroques i gRirebé divertides expressions tan freqüents en les guies d'en 
Cèsar August Torres, producte de l'època en què foren escrites. Els escrits 
de l'Iglésies s'oferien en u n català molt més actual, pl enament vigent, però 
enriquidor constant de l'idioma. L'amenitat i la qualitat de les guies ens feren 
entenedor l'èxit editorial que la seva edició signiftcà a la ratlla dels anys trenta 
i que es repetí novament el 1960 quan la guia de Les muntanyes de Prades, 
el Montsant i S erra la Llena fou reeditada amb la coHaboració d'un altre bon 
excursionista reusenc: Ramon An1igó. 

Con1 dèiem, l'ús i el coneixement de les guies ens portà a l 'admiradó per 
l'home i, finalment, al coneixement personal. Per als excurs.ionistes dels anys 
quaranta, la m.ajoria dels autors de llibres o guies sobre la nostra terra eren 
personatges llunyans en el temps, una mica boirosos, i , si n1és no, molt sepa
rats de nosaltres per la distància física. Però això no passava amb l'Ií!lésies. 
A ell , que, ultra no desertar mai del seu Centre de Lec tura de Reus i de la 
seva Secció Excursionista, era soci act iu del Centre Excursionista dc Cata
lunya, el teníem a mà, ple de vitali tat i d'engrescador entusiasme per tot el 
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Josep lglésies, en un acte al Centre Excursion ista de Catalunya. - A la seva dreta: 
F. Duran Canyameres, Feliu de Quadres, F. Maspons Anglasell i A. Duran-Sampere 

que ens interessava. El contac te personal tindria lloc un dia qualsevol, amb 
un n1otiu qualsevol. No ho podcn1 recordar. Però el que sí recordem mo lt bé 
és fins a quin punt Josep Iglésics fou tot seguit el p igall del nostre just encetat 
camí pel món de l 'excursionisme i la geografia i fins a quin punt usàrem i 
gairebé abusàrem de la seva cordjal itat i el seu ajut. Trenta anys després, amb 
tants camins recorreguts i tantes coses viscudes a l 'esquena, ens cal confessar 
q ue l'Iglésies continua proporcionant-nos suport i gu ia per aquella dada que 
no trobem, per aquell llibre que ignorem, per aquella coneixença que ens 
manca, per aque ll amic que demana orientació i ajut ... 

Nascut Josep Iglésics el 9 de setembre de 1902 -a Reus, i concretament al 
carrer del Fossar Vell, canviat després per Baldomer Galofre-, uns vint anys, 
poc més o menys, el separaven dels excursionistes que ens iniciàvem en la 
dècada dels anys quaranta. Els uficients per a considerar-lo com a m es tre i 
guia, però també els m.ínims per a sintonitzar en moltes dc les mateixes in
qu ietuds, com a company gran i experimentat, però company a l capdavall. 

De la mà dc l 'Iglésies ens introduírem a les reunions que les societats 
fi lials de l 'I nstitut d'Estudis Catalans -i, concretament, la Societat Catalana 
dc Geografia- tenien a casa d'ell , com a ll.í tenien lloc també, durant els lla rgs 
anys quaranta i cinqua nta, reunions cultural s de tota mena, sessions del 
mate ix Institut, homenatges i commemoracions, etcètera. Com diu un biògraf 
seu - Xavier Fort i Bufill-, la llar de l 'Iglésies fou durant anys «una de les 
Covadongues dc la nostra cultura», un cau amagat, forçosamen t clandestí, 
on Catalu nya continuava essent el principa l personatge a estudiar i es timar. 

Hem parlat de la Societat Catalana dc Geografia, perquè les nostres a fi-
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cions sintonitzaven més bé amb les activitats d'aquesta filial de l'Institut, i 
gairebé ens atreviríem a dir que igualment passava amb les aficions de l'Iglé
sies. Només caldrà recordar que fou fundada sota la seva inspiració l'any 
1935 i que durant trenta anys n'havia d'ostentar el càrrec de secretari. La 
Societat organitzava vetllades científiques d'un grup no gaire non1brós de 
gent més aviat madura de qualitat consagrada, on -sovint jtmtament amb 
Pere Català i Roca- ens sentíem com a alumnes privilegiats i com una m ena 
de «Benjamins». Cada nova coneixença era per a nosaltres motiu d'orgull i de 
respectuosa deferència. Asseguts en una de les cadires d 'aquell saló de la casa 
de l'Iglésies, al passatge Permanyer, escoltàvem les dissertacions i -potser 
entre impressionats i vanitosos- teníem una certa consciència que érem , 
per la nostra joventut, els que havíem d'assun1ir la responsabilitat que allò 
continués fins a enllaçar amb temps millors. 

Ens caldria afegir, però, perquè és un record b en agradable i perquè avui 
encara en servem la gratitud, que si aquelles sess ions formals foren inobli
dables, també començàrem a sovintejar la llar de l'Iglésies sols, a l'empar de 
moltes altres motivacions: una opinió que ens faltava, una dada que no tro
bàvem, una consulta de signe ben divers ... Mil i un motius! Les nostres in
quietuds per l'excursionisme i la geografia potser arribaren a fer-nos passar 
de mida, a molestar el m estre indegudament. Però mai no ho sabrem. Josep 
lglésies ens r ebé sempre amb la 1nateixa bonhomia i idèntica cordialitat, des
cabdellà amb nosaltres llargues converses i ens forní de valuoses infonna
cions. I una vegada i altra, en finalitzar la visita, sortíem de la casa amb uns 
llibres seus sota el braç, perquè sempre, segons e ll, resultava que tenia el 
llibre duplicat o sobrer que creia que ens ajudaria més bé a documentar-nos 
sobre el t ema debatut. 

Quan tenim tan presents aquestes generoses cloendes a les nostres ovin
tejades visites i pcnse1n que l 'Iglésics no solament ha escrit tantes i tantes 
obres, sinó que, més que sovint, ho ha fet pe l seu compte i risc, i veiem a la 
nostra biblioteca abundants llibres seus oferts desinteressadament, gairebé 
ens sentin1 avergonyits. En r ealita t, la seva cordial generositat es prodigava 
per a tots els amics i anava més enllà de manifesta r-sc quan se'l visitava . Cada 
vegada que una nova obra seva v~ia la llum, e ll en en feia arribar un exem
plar amb una cordial dedicatòria redactada amb aquesta lletra m enuda, bene
dictina, característica, que sembla poc adient a la seva corpulència física, però 
també d'una humili tat que entronca perfectament amb la seva modèstia j 

amb la pacient tasca d'investigador infatigable i apassionat. 
Caldria, encara , si volem situar la imatge dc Josep Iglésies en un a ltre 

dels escenaris característics que l'envoltaven a la dècada dels anys cin
quanta, i on els excursionistes més aprenguéren1 d'eH .i m és el tractàrem, par
lar del magatzem siluat en un semisoterrani del carrer del Bruc, dc Barce
lona, prop de la cruïlla amb Provença. Un despatx i magatzem tèxtil derivat 
de la fàbrica familjar es tablerta a La Riba, dc llum una mica p enom brosa, 
i al qual s'accedia acotant el cap i baixant una mitja dotzena de graons. 

En aque lla escenografia singular de prestatges i taulel1 s amb peces dc roba, 
on un mosso seriós feia paquets, i un despatx arrecerat i encara m és fosc on 
la muller de l 'Iglésies s'enfontrava amb factures i comandes de clients, ell 
hi tenia una taula on els papers comercials es barrejaven amb piles de llibres, 
quartilles a mig escriure i galerades de llibres que aviat veurien la llum sobre 
ternes geogràfics i his tòrics, i conversejava amb els que el visitàvem moguts 
per unes evidents inquietuds culturals sobre la m és variada temàti ca, però, 
per descomptat, lluny de tot el que pogués relacionar-se amb la indústria 
tèxtil. Allí coneguérem, o hi coincidírem sovint, el jurisconsult Maspons i 
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Anglasell; el sogre de l'Iglésies, Eduard Fontserè, 1ne teoròleg e1ninent; el 
geòleg Solé i Sabarís, Pere Blasi, Català i Roca, Eufemià Fort ... i tants i tants 
d'altres . Allò era una mena de miniateneu espontani i enriquidor, establert en 
un escenari certan1ent insòlit, del qual sortiren suggeriments i iniciatives, 
coHaboracions i llargues amistats, i que avui -desaparegu t ja l 'esmentat 
magatzem- recordem amb afecte i una certa m elangia com creiem que li 
passarà al 1nateix Josep Iglésies. 

Bé; totes aques tes coses, que comentem una mica a la bona de Déu, tenen 
una justificació en el fet de demostrar que l'Iglésies, en el camp de l'excur
sioni sme - de l'excursionism e entès com a moviment cultural i polifacètic- , 
no es . l imitava a caminar, observar i escriure, sinó que la seva bonhomia i 
capacitat d 'irradiació el convertien en motor de moltes activitats, en conseller 
imprescindible, en organitzador incansable, en aglutinador perfecte d'esfor
ços, que, d'a ltra manera, haurien quedat esparsos, sense un objectiu i un fruit 
comuns . Tot i que el pas del t emps i les circmnstàncies del país han canviat, 
el cert és que aquesta presència vital de Josep Iglésies continua viva i que 
encara els excursionistes ens n 'aprofitem. 

Vis t des de l'exclusiva òpt i.ca del Cen tre Excu rs ionista de Catalunya, que 
és la que hem viscut m és directament, podem d ir que l'Iglésies sempre ha 
estat, i és, per a l 'entitat, un coHaborador decidit i eficaç. Tantes vegades com 
ha calgut, ha ocupat la tribuna de la sala d'actes per a delectar-nos amb con
ferències magist rals exposades amb Ja seva prosa brillant i inconfusible i 
pronunciades en un to dc veu potent i clar capaç de captar tota l'atenció ; 
si ha calgut un jurat per a un premi literari o de divulgació excursionis ta, e ll 
ha estat un membre obligat i decisiu; la revis ta «Muntanya», com abans el 
«Butlletí», s'ha nodrit de moltes coHaboracions seves inestimables, exhumant 
vells documents i amb ressenyes d 'interès geogràfi.c i històric ... Per què con
tinuar? Aquesta par ticipació constant i activa de Josep l glésies no ha estat 
privilegi del Centre Excursionis ta de Catalunya, sinó que s'ha espargit damunt 
tot el món de l'excursionisme d'una manera contínua i generosa, que els 
excursioni stes potser mai no sabren1 valorar prou. Si de cas, i en la nostra 
modes ta mesura, aquells que com el · qui això escriu ens considerem arrelats 
en la nostra afecció j estima al país gràcies al cordia l, desinteressat i contagiós 
entu iasme de l 'Iglésies, volem que quedi constància de la nostra gratitud. 
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De la fesomia geogràfica de Josep lglésies 

per Lluís CASASSAS SIMó 

Quan l'any 1902 Josep Iglésies va néixer a Reus, la capital del Baix Camp 
encara era la segona ciutat del Principat pel seu nombre d'habitants. Imme
diatamen t després venien, per aquest ordre, Tortosa, Tarragona i Sabadell. 

És sabut que Reus, l 'any 1902, ja havia començat a perdre l'empenta, i 
començava una relativa estagnació que l'havia dc portar, trenta anys després, 
a ocupar, pel seu volum demogràfic, l 'onzè Jloc de la llista de les principals 
ciutats de la Catalunya estricta. Però aquest fet no era fàcilment previsible, 
quan l'Iglésies nasqué. 

LA I NFÀNCIA, EN UNA CIUTAT DINÀMICA 

Com s'ho havia fet Reus per assolir aquella importància ho explica prou 
bé el mateix Iglésies en el seu recent estudi sobre la població de les principals 
ciutats catalanes: 

«Un altre fenomen ens fa ren1arcar que, per tot el segle xrx, la sego
na ciutat catalana en importància econòmica i demogràfica no és cap 
de les afavorides amb la distinció de capital de província. No és Tarrago
na. ni Girona, ni Lleida. És una població a la qual mai no s'ha reconegut 
cap jerarquia heràldica, política, ni administrativa. No havia estat mai 
ni cap dc vegueria, ni de corregiment, ni ho era de província. És Reus. 
Reus guanya en Ja cursa demogràfica a totes les altres localitats secun
dàries de Catalunya i se situa immediatament darrera de la capital ca
talana fins a l'entrada del segle xx. 

Som dins de l'economia que anomenem del carro, per bé que la falta 
de bons camins rodats i la seva absència gairebé absoluta a la mun
tanya interferejx encara els transports amb carruatge a profit dels ani
mals de bast. Les distàncies compten i juguen enormement el seu paper. 
Una bona part d'Aragó encarava el seu tràfic vers Lleida i Reus. Aquells 
d ies a Reus s'establien farineres quan als camps reusencs no es collia 
un gra de blat. A la capital del Baix Camp se centrava l'exportació d 'oli , 
d'alcohols vínics i fruits secs a base del port de Salou. Lleida i Reus eren 
els aglutinants d 'uns cercles econòn1ics independents de Barcelona, ca
pital que, amb els mitjans de transports amb què aleshores es comptava, 
quedava m assa distanciada, i per altra banda tampoc havia adquirit Ja 
importància econòmica agabelladora que avui presumeix.»1 

I. Josep TGLÉSI ES: La cursa demogràfica de Les principals ciutats catalanes, Memòries 
dc la Reia l Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, tercera època, núm. 785, vol. XLTli , 

nú n'l. 11 ; Barcelona, 1977, pàgs. 465-466. 
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A aquesta importància comercial corresponia una gran activitat en totes 
les altres àrees, entre les quals no es poden negligir les activitats culturals. 
Aquesta activitat portà Reus a la direcció cultural i artística, també, de l~s 
con1arques m eridionals i ponentines de Catalunya. 

En la Restauració, les classes dominants catalanes comprengueren la iln
portància de la fallida del projecte de renovació del poder central, intensifi
cant el 1noviment de recerca de la identitat nacional i social. S'ha de dir que 
aquest moviment, en alguns sectors, tot just s'inicià aleshores. En el seu 
esforç per rompre amb el bloc retardatari central, les classes dominants in
tentaren canalitzar les aspiracions populars,2 produint-se, com a conseqüència, 

·una revifalla de tots aquells corrents que havien aparegut com els grans 
derrotats del 1873: el tradicionalisme i el federalisme. 

Tota aquesta transformació del panorama polític i inteHectual català era 
essencialment urbà. Eren les classes urbanes les capdavanteres dels movi
m ents que se succeïen. En una Catalunya eminentlnent rural, Reus apareixia 
com a un centre urbà destacat. La seva aparent «ruralització» es produí més 
endavant. 

Només caldrà citar alguns pocs exemples per a fer-se una idea d'aquest 
sentit urbà i modern de Reus al ten1ps de la naixença de l'Iglésies. Si aquí es 
destaca aquest sentit urbà és perquè n1arca d'una manera decisiva tot el to 
de l 'obra iglesiana, fins i tot en el seu aspecte geogràfic. 

Des del 1894 el grup de l'Aladern havia encès a Reus la :flan1a modernista. 
Fou l'any d'aparició de l' «Almanac Modernista». D'aquest grup eixiren la 
«Nova Catalunya», el «Reüs Tranquil», els sis volums de la «Biblioteca Foc 
Nou» entre el 1905 i el 1906, publicacions que influïren notablement en l'evo
lució del gust artístic i en la cultura dels r eusencs. 

Prenia, també, nova embranzida la «Revista del Centre de Lectura», en la 
qual ben aviat col-laborà el jove Iglésies. 

El n1oviment cultural i artístic era presidit pel poeta 1nodernista Antoni 
Isern, per Plàcid Vidal, l'edició de ]'obra del qual El convencionalisme de la 
vida fou prologada per Josep Iglésies, pel mateix Cosme Vidal («Josep Ala
dern»), etcètera. Més endavant s'hi afegiren Puig i Ferreter i, ben aviat, anun
ciant l'etapa futurista, els del grup de la Columna de Foc, entre els quals cal 
destacar l'in1pressor TorreU amb Ja seva decisiva participació. 

El 1902 veié Reus en la plenitud del seu esclat urbanitzador. Lluïen, en
cara, els vells palaus i s'hi alçaven els més atrevits edificis modernistes, sím
bols del poder d'una burgesia urbana opulent: el Castell del Cambrer, la 
Casa Navàs, el Palau Miró, Ja Casa Quer, la Casa March, el Mas Bové, en 
l'emplaçament del qual es construi el barri Gaudí, el Casal Prim-Rull, avui 
arxiu muncipal, que fou una obra important de Don1ènech i Muntaner, et
cètera. 

Darrerament, amb l'especulació desenfrenada d'aquests últims anys, la 
piqueta demolidora s'ha endut alguns d'aquests edificis, però, en els primers 
anys de la vida de l'Iglésies, Reus se'n podia encara enorgullir. 

Ja no cal dir que, acompanyant el Modernisn1e i l'eufòria ciutadana que 
el flagell de la fiHoxera no havia encara esmorteït, coincidí un 1noment d'auge 
del federalisme i del catalanisme reusencs, dels quals ben pocs joves es podien 
abstreure. 

El periodisme, a Reus, com a conseqüència d'aquests factors que s'acaben 

2. Jordi CASASSAS I YMBERT: Jaume Bofill i Matas (1878-1933), l'adscripció social i 
l'evolució política. Tesi doctoral, Departament d'Història Contemporània, Universitat de 
Barcelona; Barcelona, 1977. 
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dc ci tar, havia tingut una gran importànc ia . Abans ja s'ha assenyalat que 
l'lglé ics havia col-laborat, des dc moll joYe, a la «Re is ta de l Centre dc Lec
tura», i s'ha parlat d'algunes altre publicacions. Ara, val la pena dc recordar 
que, en aquest entre-dos-segles, a Reus es publicaren, entre d'altres, «Las 
Ci rcun tancias», «Foc Nou », «El Pandemòniu1n», «El Ventall», «Lo Llir]», «La 
Trompeta », «E l Some tent», «Cata lunya ac ió», «La Den1ocràcia Cristiana», 
«La J us lícia Social» ... 

L 'ARR!BADA DE L' l GLÉSlE.S A BARCELO "A 

Quan l'Iglés ies tenia ctze anys, o sigui, l'any 1918, anà a viure a Barcelona, 
encara que mai no abandonà l'estreta relació amb Reus i les com arques cn
vironants. 

Cal dir que 'insisteix en tolc aqueste remarque , que més aviat semblen 
avine nts a una exposició biogràfica, a fi dc poder comprendre més b é com 
fou que l'Iglésies arribés a la tasca geogràfica, i perquè la seva activita l com 
a geògraf assolí el to i el caràcter que li han estat característics. 

Convé recordar, n1al que sigui dc passada, quina era la s ituació de la vida 
catalana en aquells primers anys del nou segle. 

El 1906 h avja estat l'any de la Solidaritat Catalana :i l'any, també, en què 
s'inicià el nacionalisme català d'e, querra a l r edol de la lluita contra Maura. 
El 1909 fou l'any de la Setmana Tràgica, le con eqüències de la q ual marcaren 
tan profundament la societat catalana; el 1910 veié el naixem ent de la Unió 
Federal Nacionalista de Catalunya, resu ltat dc Ja unió dels homes del Centre 
Nacionalista Català, dels antics federals i dels radicals no lcrrouxistcs; fou 
el mateix any de la creació dc 1a Confederació Nacional del Treb all per la 
mateixa gent que, el 1907, havia format la Solidaritat Obrera; el 1914 fou 
l'any en què es creà la Mancomun ita t de Ca talunya; començà Ja Guerra Eu
ropea, i e l consegüent cnriquimcn t de les cJasscs industrials catalanes amb 
els be ne ficis provinents dc les vendes d'articles, principalment tèxtHs, als 
països b eHigeran t . , 

L'a uge in du trial d'aquells any · dc la Guerra Europea provocà l'arribada 
a Barcelona de les primeres grans onades d'immigrants, formades, principal
ment , de murc ians i cl'aragoneso , onades que trans formare n profundament 
l'a pccte de la societat catalana , en Ja qual com ençaren a aguditzar-sc les 
IJ ui te~ soci a 1 ·. 

E ls canvis sobrevinguts acce leraren la n 1<.lical ització dc les actituds poli
tiquc~ . L'any 1916 es forn1à e l Bloc Republicà Auton01nista, amb Alomar, 
Francesc Layrct i MarceHí Domingo; el 1917 veié l'Assemblea de Parlamen ta
ris reunida a Barcelona, i la vaga general del mes d 'agost. 

A la Barce lona que s'acaba de descriure tan sumàriament, la Barcelona 
de la preocupació poli t.i ca i dels moviments socials, corresponia, és clar, u na 
ciutat preocupada per la vida cultural. Ara , dc la mateixa 1nanera que s'ha fet 
en e l camp dc la vida po1ítica, s'a ajarà una ràpida c ronologia dels fe ts més 
marcants del món cultural dels trenta primers anys de segle, q ue servirà de 
marc, també, a les activitats del jove Josep l glésies. 

Entre el 1906 i el 1908 esdevingué la desclosa de l Noucentisme : es p ub li
caren Els fru it s saborosos de Jo ep Carner, el Glossari de Xènius, La mun
tanya d'ametis tes de JaUlne Bofill; s' inaugurà el Pa lau de la Música Catalana, 
etcètera. 

E l 1908 esdevingueren, també, dos fets ·importants q ue, a la llarga , jn t.eres-
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saren directament l 'evolució dels estudis geogràfics: s'apr ovà el Pressupost 
de Cultura de l 'Ajuntan1ent, de tanta transcendència en la 1narxa de tota l'ac
tivitat cultural de Barcelona, i s'inicià la publicació de la Geografia General 
de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi. Aquest a Geografia pot 
ésser considerada co1n el monu1nent que clou tot un període de la geografia 
catalana: el període d 'aplegaU de dades, d'inventari del país, de retrobada de 
la consciència nacional i de p lenitud de l 'excursionism e científic. La influència 
de l 'obra de Carreras i Candi és ben visible en tota la producció geogràfica 
post erior. 

Es fa difícil dc resumir l 'obra i l'activitat cultural d'aquells prin1ers de
cennis del segle: 1914, publicació dc «La Revista» dc Josep Maria López-Picó; 
1913, les Normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, seguides del Diccionari or
togràfic (1917) i la Gramàtica catalana (1918 ); foren els anys de la creació dc 
l'Institut d'Estudis Catalans, dels E studis Univer sitaris Catalans, de la des
closa del n1oviment de la nova escola catalana que, iniciat per Flos i Calcat el 
1898, en crear l'Escola Sant Jordi, havia d'arribar a la plen itud an1b una ex
traordinària descendència: l'Horaciana de Pau Vila, el Mont d 'Or de Palau i 
Vera, l'Escola de Mestres de Joan Bardina, i tota l'obra del conjunt de pedagogs 
catalans, Eladi Borns , Alexandre Galí, Manuel Ainaud, Artur Martorell, et
cètera. 

Aquells anys es publicaven el «Butlletí dels -Mestres», els «Quaderns d'Es
tudi», el «Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural»; es crearen 
l'Escola del Treball, la Institució Catalana d'Educació General, el Centre Auto
nomista de Dependents. del Cmnerç i de la Indústria, l'Ateneu Enciclopèdic 
Popular, les Colònies Escolars, les Biblioteques Populars, etcètera. 

Mentre es reunia el Segon Congrés Universitari Català, l'any 1918, Josep 
Iglésies arribà a aquesta Barcelona dinàmica i empren edora, en un dels n1o
m ents més esperançadors de la seva història. 

Tot just arribat, però, va poder assistir a la vaga de «La Canadiense». Poc 
després, l'any 1922, es fundà Acció Catalana, que havia de marcar intensan1ent 
la vida política de tants d'inteHectual s catalans. 

L'any següent, el gen eral Primo de Rivera implantà la primera dic tadura 
militar espanyola del segle vintè. Aleshores, en aquells moments de recolli
m ent nacional, de «Ca talunya endins», anuHada la Mancomunitat i prohibides 
o res trjngides les activitats polítiques de Catalunya i n1oltes de les seves ini
ciatives cultur als, l 'activitat de l'Iglésies s'orientà cap a l'estudi intens de 
Catalunya. 
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En un altre indre t s'ha escrit ; 

«Hom es refereix a l'afany d 'inventariar el país, de fer-ne la descripció 
i la relació al més acurades possible. Fou, sob retot, un esforç científic i 
rigorós per a trobar les arrels profundes de la personalitat. Per a trobar~ 
senzillament, un p aís, o sigui, un n1arc p ropi de convivència i d'inves
tigació. 

Es a dir, ( ... ) quan, a Europa, els estats eixits del Renaixement i de 
la Revolució francesa havien assolit la m àxima plenitud, i les seves 
cultures, dites nacionals, arribaven a uns alts nivells de n1aduresa, a 
Catalunya, a causa de tota una sèrie de factors històrics, hom obria un 
gran interrogant, i començava la recer ca de la consciència coHectiva, 
de Ja seva identitat cultural i el descobriment, fins i tot físic, del propi 
país. Aquest és un fet que n o pot oblidar-se mai, si hom vol apropar-se 
amb esperit crític i científic a la coneixença del pensament català. 

Aquest fet s'ha hagut de repetir diverses vegades durant els dos 



darrers segles, i , com és natura l, ha marcat profundarnent el desenvolu
pament, a Ca talunya, d'algunes branques de l saber.»3 

Josep Iglésies, durant els anys de silenci, treballà intensament, i con1en
çaren a aparèixer les seves obres. A part de la seva actuació com a conferen
ciant, d'alguns artidcs periodístics j de la seva infat igable activitat d 'excursio
nista, de la qual més endavant caldrà tornar a parlar, Iglésies publicà els se
gücn ts treballs en el període comprès entre l'any 1925 i la caiguda dc la mo
narquia borbònica: 

1927. "El paisatge i la vida a la vall del riu Brugent. Per l'estudi geogràfic de 
les serres de Prades, a la << Revista del Centre de Lectura». 

1927. Catalogació d'avencs i coves a la vall del riu Brugent, a la «Revista del 
Centre dc Lectura». 

1928. Itineraris per les serres de l'entorn del Camp cle Tarragona i pel J\!lonl
sant, al Centre Excurs ionis ta de Gràcia. 

1929. Muntanyes de Prades, el Montsant i La Serra de la !Jlena, a l'Agrupació 
Excu rsionis ta de Reus. 

1930. Delimitació del Camp de Tarragona. La font històrica en la demarcació 
de les comarques catalanes, a Ja Llibreria Nacional i E trangera, dc 
Reus. 

1930. El Pri01'at. L'extensió de la comarca natural, a la Llibreria Nacional i 
Estrangera, dc Reus. 

1930. Segona edició de Munt(lnyes de Prades, el Mont sant i la Serra de la 
Llena, per la mateixa Agrupació Excurs ionista. Aquesta guia havia estat 
r edactada a rn b la coHaboradó de San tasusagna. 

L'adveniment dc la República, l'abri l del 193t portà l'Iglésies a noves act i
vi tats en el camp de la geografia. Però , per a cap ir-ne la importància i el sen
tit, potser val la pena d' intentar esbrinar quina era, en aquells moments, la 
situació del pensament geogràfic. També caldrà, és clar, veure con1 s'integra
ren , en els nous corrents geogràfics, les tendències tradicionals de la geografia 
catalana. 

UNS NOUS CORRENTS GEOGRÀFICS 

As cnyal a Lucio Gambi: 

«Les panoramas les plus récents de la culture géographique moderne, 
édités autour des années 1960, partent de l'hypothèse, en soi discutable, 
qu'on peut parler de géographie moderne à partir du moment ou on 
commence à enseigner plus ou moins 1'égulièrement la discipline à l'Uni
versit é, ou à partir de celui ou les Sociétés de Géographie sont crées (. . .). 
Mais pour ma part, je pense qu'il faut poser la question autrement. La 
géographie, comme tou.t autre discipline scientifique, avant de se fonder 
sur des institutions (écoles, sociétés, périodiques, etc.), est batie sur des 
problèmes, ou plus précisément sur la capacité ou l'aptitude qu'elle donne 
de participer, grace à ses méthodes et à ses instruments de travail, à la 
solution de problèmes déterminés. Pour saisir les origines de la géogra-

3. L Luís CASASSAS r SIMÓ: Pau V ila en l'evolució de la geografia catalana, a P . VlL..\, 
La divisió territorial de Catalunya, Curial, Biblioteca de Cultura Ca talana, núm. 31, Bar
celona, 1977, pàg. 9. 
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pllie 111oderne, il faut done rechercher fe nzoment oit, par-delà l'étiquelle 
qui leur est donnée, les problèmes auxquef.•.; la géograplzie moderne s'est 
allaclzée avec une efficacité particulière apparaissent, donnent lieu à 
réflexion et favori enl des iniciatives coordon nées d'études dans des 
domaines variés.»·1 

A Catalunya aquest fenomen e pol cons tatar clarament. Des de la quar ta 
dècada del segle XIX, tot i q ue, a la Un iversitat, es taven oblidats els estud is 
pròpia ment geogràfics, hi h agué, en canvi, u na preocupació socia l general pels 
problc1ncs del territori: coneixença del m ed i natural, dc les activitats econò
miq ues anti gu es i modernes, de la mobilitat de1nogràfica, de l'agença1ncnt 
tcrr ilo.r.ia t e tcètera. Aquest interès p rovocà un a discussió de mè todes nous , 
una penetració de t e mes nou s a l'ense nyam ent gene ral i una prolife ració d'es
tud is geogràflcs. 

I nd ica Horaci Capel : 

«Desde mediados del sigla la influencia del postllv Lsmo en la pedago
gia (. .. ), condujo a una fuerl e insistencia erz la observación atenta y es
c rupulosa, en el experimento y, otra vez, en lo concreto, así como a la 
genera/ización de m étodos que procedíem de lo particular a lo general. 
La geografía, una de las ciencias que tradicionalmente fonnaba parle 
de los programas de enseíiallza, 110 dejó de sufrir el impacto de toda esta 
renovación pedagógica, transfonndndose, en la pràctica de los profesores 
mds preocupados, en una enseñanza activa, centrada en la observación. 
Y co111o ciencia que enseíïaba las nociones bdsicas sobre nuestro planeta 
estaba en condiciones particulannenle favorables para incorporar estas 
llOvedades y aplicar/as al estudio d el terrilorio de residencia del niiï o, 
co111o etapa previa para el estudio del conjwzlo de la T ierra. Al realizar 
es /as transformaciones en. su pedt.1gogía, la geografía estaba reforzando 
s u propi a situación en la clocencia y se convertía en una nwl e ria adecuada 
para los progranzas de enseí1.anza en el m ismo monu nto en qu e la inl er
vención estatal v la cent ralización adnlinisl rati va comenzaba a fijar estos 
progra111as convirtiéndolos en textos legales en la mavor parle de los 
paises europeos.»·' 

Més en davant, en e l mate ix article, Cape l con. ta ta eJ paper de la geografia 
en la formació del sentiment nadona l, i diu: 

<< La~ ra-::.ones por las que la geografia siguió figurando en los pro
grwnas, a p esar de la directa amenaza de ol ras ciencias que 110 C011Si
guieron ini roducirse en la enseí1anza bàsica ( piénsese en la f isiografía o 
La ecologia, y en ciertas ciencias sociales como la economía, o, mds tarde, 
la sociología, ciencias todas de fuerte desarrollo y gran prestigio), cons
I it uyen en realidad una cues! ióll a resol ver. Entre est as ra zones que 
explican el triunfo de la geografía sobre las clisciplinas rivales se en
cuentra, sin duda, una de gran im portancia: La función asignada a la 
geografia en. la conformaciórz del se11/im iento de naciorzal idad.»n 

4. L. GAMJH: Esquisse d 'une h istoi re de la Géographie en /Lal ie, a Travaux de Géogra
¡;ltie Fondam entale, Annales Li ttéra ires dc l' Un ivcrs ité de Besançon, París, 1974, pàgs. 9 i 10. 

5. Horacio CAPEL: l nstitucionalización de la Geografia y estralegias de la conumidad 
científica de los geógrafos-1, a «Geo-cr it ica», març 1977, núm. 8, Grup de Geogra fia H uma
na, Barcelona, pàgs. 17-18. 

6. H . CAPEL: Vegeu article citat, l nstituciona/izaciól1 de la Geografía .. . , pàg. 18. 
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En aquesta tasca dc descobriment de la identitat nacional, jugà, a Cata
lunya, un gran paper l'activitat científica de ls excursionis tes. Diu l'Iglésies, en 
parlar del paper dels excursioniste en l 'evolució de la cultura ca talana: 

«A Provença, el refloriment li terari, malgrat que h agi produït una 
ü gura gegantina com Mis tral, ha queda t rccl ul't a t.ma simple i efím.cra 
expans ió poètica, mancada d'ul t erior tran scendència. El mateix hau ria 
pogul passar amb la Renaixença catalana, s i aquesta no hagu é tingut 
l'excursionism e, que amb la seva gabella científica l'afermà n1és en llà 
del simple camp literari i 1 'encarava a mb Ja possibilitat de la terra. 
L'·excursion ism e obria als catalans l'afany de conèixer i estudiar el propi 
territori, i així orgia una veritable cultura de sentit autòcton.» ' 

L'esperit científic i la inquietud nacional dels pruner excursionistes cata
lans ressor tia ben manife t en el nom dc la prim era entitat catalana d'excur
sions: l 'A sociació Catalanista d'Excur ions Científiques, creada el 26 de 
novembre de 1876, precedent immediat del Centre Excursion ist a de Ca
talunya. 

É s clar que en el conreu d'aquesta nova ciència geogràfi.ca que s'anava 
creant, impulsada i , molt ovint, promoguda per una opinió genera l cada 
dia més conscient, no hi podia tenj r un paper decisiu Ja cul tu r a universitària 
geogràfica, que, tal cmn 'ha dit, era pràctica1ncn t inexiste nt. Havia d'ésser, 
en canvi, el p es de la tasca efectuada p els no universitaris, o p er universitaris 
no geògrafs, el factor que determinaria el canvi qualitatiu dc la geografia i la 
seva ulterior desclosa, amb una penetració a les facultats universitàries. 

Per tot el que s'h a ana .litzat fins ara, va quedant ben clara la posició de 
l 'Ig lésies, i ben definit e l lloc . que ocupa rà b en aviat en l'evolució dc la geo
grafia catalana i en la detern1inació dels canvjs que la ciència geogràfica expe
rimentarà a Cata lunya i dels q uals l'lg lésics, en bona par t , serà un dels pro
tagoni stes. 

U rs COHRENTS CADA VEGAD A MÉS PROPERS 

De la mateixa m anera que la ciència no s'elabora en una ca1npana pneu
màtica, sinó que resta oberta a totes les influències canv iants del n1ón env iro
nant, la geogra fia catalana no es pogué abstreure de la situació jmperant a 
Catalunya a les primeres dècades del segle xx, situació dc Ja qual s 'ha assajat 
fer un resum en els a partats inicial d'aquest treball. 

No tou estrany, doncs, que un home com l'l glés ies, immer git en els pro
blem.c sodals de la seva època, en els problemes greu s plantejats a la seva 
comarca, un home en contac te con stant i directe amb Ja terra .i nmb la seva 
gent, preocupat per la concreció que anava adquirint el sentiment n acional 
català i per les transformacions cada dia més profundes que experimentava 
la ciutat dc Barcelona, seguís la direcció que assenyala Rac ine en el paràgraf 
següent: 

«Frente al cliscu rso del econom ista o del ingeniero que prevalece ac
tualmente, y cuya función, 1nuchas veces inconscienle, quiz.d cons ista en 
reforzar y lzacer aceptar la ideologia dominante, el geógrafo puede asu
mir la función de d esar rollar el discurso de la alte rnat iva posible, dando 

7. Josep TGLÉS I ES: Presència de l'excursionism e dins la cultura catalana, a L 'excur
sionisme a Calalunya, 1876-1976, Fundació Carulla-Font, desembre 1975, Barcelona , pàg. 18. 
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forma a la reflexión del hombre habitante y del hombre trabajador que, 
viviendo en su sociedad local, inmerso en su etna-cultura, ve cómo se 
produce todos los días un espacio al que no sólo no reconoce sino cuyo 
equilibrio ecológico se ve tan amenazado como el equilibrio social que 
se inscribe en él ( .. .). En este mundo económico y técnico, podría ele
var se una voz nueva, una voz que fuera realJnente popular, arraigada 
en el saber y en las pràcticas populares.>>8 

Hom pol trobar, doncs, en l'obra dc l'Iglésies, des de n1olt aviat, exempl es 
ben clars d'aquesta nova orientació dc la geografia, preocupada per la promo
ció dc Ja reflexió científica debeHadora de dogmes establerts. 

Cal tenir present, tarnbé, un altre factor determinant en l'evolució geogrà
fi ca de 1 'Iglésies, l'aparició a Catalunya de les doctrines vidalianes del possibi-
1 i sm e en la geograna. 

((À la conception cl'une humanité sownise à la naLure, Vidal de la Bla
che substitue celle d'une lzumanité qui joue avec la nature, qui ne la 
s ubi L plus: l'Jzomme "joue le róle de cause, de plus en plus, et 11011 

cl'effet". Ceci paraU clair et ne souffre guère de critique. Certaines con
séquences s'en déduisent immédiatement. S'il n'y a plus de nécessité, 
mais simplement possibilité offerle, on ne saurait se passer d'analyse 
historique. L e tableau dressé d'un pays, d'une région à un instant donné 
ne peu.t plus satisfaire la curiosité du géograplze. Si la civilisation n'est 
plus imposée par le n1ilieu, il importe cle voir comment elle s'est 1nise 
en place, com ment elle est née cl'em prunts à des régions ou à des civ i
lisations voisines, comment elle a utilisé les v irtualités du m.ilieu, s'y est 
adaptée par un processus de vérilable création. L'analyse Jústorique con
duit e s ur un e période assez longu e révélera peut-ê f?'e que, sur le m êm e 
coin de terre, sous le wzême clima!, des possibilités diverses o11t été 
successivement uLilisées. »n 

L'entrada, a Catalunya, dc les noves doctrines nascudes a França ja era 
anunciada per Ja tasca docent cle l 'escola nova amb l'adopció dc nous mètodes 
d'anàlisi i la importància donada a l'observació. Els treballs dc Palau i Vera 
i dc Miquel Santaló, ja específicam ent geogràfics, en són com un anticip.1n 

Al voltant de les noves orientacions geogràfiqu es possibilistes s'entaul à un 
d ebat que hom pot considerar, potser que quedà clos amb l'adopció plena de 

8. Jcan Bcrnard R.AcT E: Discurso geogrri{ico y discurso ideológico: Perspectivas epis
temológicas, a «Geocrítíca », Barcelona, gener 1977, Grup de geografia humana (trad. An
tonio Rcdondo) , pàg. 38. 

9. Paul CLAVAL: Essai sur l'évolution de la Géographie humaine (segona edició), An
na les Líltéraires de 1'Université de Besançon, París, 1976, pàg. 57. 

10. És convenient veure els articles de J. PALAU r VERI\ publicats als «Quaderns d'Estu
di », pel seu interès metodològic. 

J . PALAU r VERA: L'exploració m etòdica de l'ambie11/ fí sic, any r, núm. 3, desembre 1915; 
Estudi de la vida de les plantes de la localitat , any 1, vol. n, núm. 1, febrer 1916; El clesen
mtlle de les fulles, any I, vol. II, núm. 4, maig 1916; La transpiració de les fulles, any n , 
vol. II, ní1m. 1, octubre 1916; La disseminació de les llavors, any 11, vol. T, núm. 4, gcnt!r 
1917. 

Tenint en compte la seva repercussió a Cata:lunya i e l contacte que amb Dantfn tin
gueren Palau Vera i Santaló, potser val la pena dc recordar alguns dels títo ls dc l'autor 
castclJà. J. DANTÍN CERECEDA: Cómo se cmseña la Geografía, Madrid, 1923; Concepto de la 
t eg ión natural en Geografía, Madrid, 1915; Ensayo acerca de las regiones natura/es de 
España, Madrid, 1922; Geografía Moderna, Madrid, 1921. Dantín és considerat com l'intro
duc tor dc Ics doctdnes de Vidal de la Blachc a la Península Ibèrica. 
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la nova tendència, de la qual foren les primeres manifestacions el llibre de 
Santaló Per l'estudi de Catalunya 11 i la monografia de Pau Vila, La Cerdanya,12 

que publicà tres anys després dc la crjda dc Santaló a favor de la nova geo
grafia. 

Deia Pau Vila en la Introducció de La Cerdanya: 

«lnicien1 amb aquest volum un nou gènere d'estudis a Catalunya. 
Ésser capdavanters és una bella posició, m es també és una posició molt 
feixuga i n1olt arriscada ( ... ). Es pot reeixir, guiat, sobretot, pels mo
derns corrents geogràfics de l'escola rrancesa, orientada pel malaguanyat 
1nes tre P. Vidal de la Blache.»l.'l 

Una més quantiosa descendència no es féu esperar, i tot un aplec dc 
monografies i dc treball s geogràfics tingueren aquelles obres co1n a n1odels. 
L'Iglésies no va ésser una excepció, i ho demostra a bastament el fet que, tot 
iust escolat un any després de la publicació de la n1onografia dc Vila, fou pu
blicat el pruner treball veritablement geogràfic dc l'Ig1ésies, amb un títol 
d 'unes certes r essonàncies santalonianes: El paisatge i la vida a la vall del riu 
B rugenl. Per l'estudi geogràfic de les senes de Prades. 

Per r aons diverses, entre lc quals no cal menysestimar les que dimanaren 
del tracte familiar constant amb Eduard Fontserè, l 'Iglésies sempre ha man
tingut una estre ta vinculació o afini lat a les posicion o pressupòsits dels 
homes de ciències, fins i tot, algune vegades, mé que a les dc certs geògraf 
contcn1poranis seus, molt més atrets pels estudis humanistes dc les facultats 
de lletres . 1 1 Però, malgrat aquesta· darrera afirmació, ]'lglésies mai no pogué 
abandonar ]'estudi de l 'home i dels seus prob lem e . Ans a l contrar i, i per això, 
sense cap mena dc dubte, hom e l pol considerar, i hom el considera, un de ls 
millors repr esentants entre els conreadors dc la geografia humana a Catalunya. 

JOSEP ICLÉSIES, G EÒGRAF. ASSAlG D'APROXJMAClÓ 

Hom s'ha acostumat a con~iderar que els problemes actuals de la geogra
fia provenen de l conflicte existent entre dues concepcions oposades de la 
ciència geogràfica: l 'oposició entre uns geògrafs clàssics o tradicionals, la 

11 . M. $;\~TALÓ: Per l'estudi de Catalunya. Concepte de la comarca geogràfica i dels 
seus factors. Com se forma una comarca. Assaig monogràfic: el Gi ronès, Tallers Gràfics 
«El Autonomis ta», Girona, 1923. 

12. P. VILA: La Cerdanya, E11ciclopèclia Catalul'lya, vol. 3, Ba rcelona, Editorial Bar
c ino, 1926. 

13. P. VILA: Op. cif., pàgs. 9 i JO. 
14. Sembla que les citacions següents, escollides a l'a tzar, i qw.: són extretes dc 1'/ndex 

elemental de matèries i punts de vista geogràfics per a facilitar l'estudi d'una localitat 
catala11a, publicat per l 'l g1ésies l 'any 1950, són reveladores de l 'enfocament geogràfic dc 
l'au toL 

«Entra en el camp dc la geologia estudiar els motius que han originat la composic ió 
i les formes del terreny. La geografia troba elaborada aques ta composició i aquestes 
form es i les pren com a causes eficients que, juntament amb el clima, condicionen Ja v ida 
an ima l i vegetal.» 

«Abans d'entrar de ple en l'estudi del mecanisme intern de la local itat (escollida), és 
necessari veure-la i observar-l a sense prejudicis previs, ni preocupacions prematures d'escor
collar la seva ànima. No r es de penetrar en el seu passat ni r es, encara, de projectar-se 
el seu futur. Es tracta primer de contemplar-la dins de Ja seva quietud o el terbolí del 
seu tràfic, apreciar-Ja en tot el seu conjunt, emmarcada per una naturalesa hostil o bé 
favorable, fer que ella mate ixa s'expressi i es presenti, a fi de poder arribar a entendre-la. 
Primer la clescrjpció i , en acabat, vindrà l 'explicació i la definició.» 
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tasca dels quals és bàsicame nt Ja d'una reconstrucció històrica, estàtica i de -
criptiva, i un altres geògrafs que tenen de la geografia una interpre tació 
pro. p ectiva, i que s'esforcen en Ja creació dc models que els permetin ck 
parlicipar activament en el projectes dels homes d'acció, dels homes que sc 
entcn constructors del seu rutur. 

Aquesta concepció, aquesta separació en tre geògrars clàssics i geògraf · 
moderns, segurament és massa simp li ta i e ·qucmàlica, i, ben cert, caldria 
.introduir-h i matisacion s i altres clements dc diferenciació. La realitat és dc 
bon t ros n1és cmnplcxa, i s'ha de t enir present que la Jínia que separa dues 
concepcions cien tífiques mai no és r ec ta i conc]ocn t. 

L'home, com. les estàtues, no és fe t d'un sol cop de cisell : la forn1ac ió del 
cu pe nsament no és Cruit d'un sol instan t , després del qual res ta encarcarat 

per sempre més. Dc fet, t ol el que fa referència a L'home és assenyalat i mar
cat per Ja contingència. 

Pensant en el cas concret dc l 'Jglésics, per exemple, no hi ha dubte que 
ser ia veritable1ncnt dificultós d'inclou rc'l, dc cop i volta, en qualsevol dels clos 
grans grup citats suara. 

D'altra banda, la producció geogràfica dc L'Ig lésies és tan abundosa, i com
prèn un espai dc temps tan considerable, e n una època dc canvis metodològics 
incessants, en la qua l ha canviat, fin i tot, el mateix enfocament general de la 
ciència, que, moltes vegades, hom arriba a pensar que l'estudi del pensament 
geogràfic de l'I glésies es pot arribar a confondre amb l'evolució del pensa
men t geogràfic català en general. 

Per lot això, el pensament geogràfic dc l'Iglésies no pot ésser es tudiat com 
un tot r ígjd, com si fos fet d'una sola peça. Per a aproximar-s'hi hom 'ha 
entretingut, al comença1nent d 'aque t treball, en l'anàlisi d'uns p recedent , 
alguns, llunyans, d'altres, n1és propers. 

A conlinuació caldrà veure els e lem ents que formen aquest pensament, i 
els diversos corre nts que, en un ir -sc, l'han constilull i configurat , clonan t-l.i 
una innegable i inconfusible persona litat. 

Xavier Fort i Bufill, en la seva Notíc ia de Josep 1 glésies, diu: 

«La formació alhora literària i científica de l 'I glésies explica fins a 
cer t punt la diversitat dc temes que ha toca t a l llarg dels seus ctanta 
primers anys, p erò no pa. dcJ tot. E l seu s llibres, que arriben a fer una 
vui tantena dc volum -algun dc m és de mil planes, d'altres dc poques 
dotzenes- i els seus innombra bles articles aba len totes les matèri es, 
perquè res d'humà no li ha estat a liè, obretot referit a la nostra t erra. 
Una curiositat primmi rada -són mots seus- i una fantasia exuberan t, 
a mb una capacitat de treball enorme i una es tima insubornabl e a les 
coses pròpies, ha arribat a produir la rastellera dels seus llibres; i en
cara hi ha coses inèdites o aplegades en volum que esperen l'edició o 
l'aplec. Cal convenir, en tot ca , que l'obra dc l' l glésies és profusa i 
d ifusa, però no gens confusa, perquè sempre sabia i sap ben bé on va i 
a llò q ue vol.»' " 

D'entre aques ta obra «profusa i di fu sa» s'intentarà trobar i identificar els 
d iver sos corrents de què s'ha parlat més amunt, i que, com es deia, configuren 
la seva personalitat geogràfica, que, a l capdavall, és el que s'h a d'analitzar en 
aquest treball. 

15. Xaviet· FORT I BUFJU . : Notícia de Josep /glésíes e 11 el seu setantè aniversari, a 
«Revis ta del Centre de Lectura», quarta època, núm. 40, Reus, novembre 1972, pàgs. 1290 
a 1300 (inclou la bibliografia de l 'Tglésies fins a l 1973). 
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Des dc la Mola d 'E tats Josep Iglésies explica la geografia de les muntanyes de 
Prades als ass.istcnts a l IV Congrès Excursion ista Català (31 octubre 1917) 

A) L 'EXCllRS lO lS\tE I L'ESPERiT Cl ENTÍFl C 

És evident que, tal com afirma Xavier Fort en l'article citat, és «per aquí 
(per l 'excursionisme) que cal començar a entendre l'I glésies. Tota la seva 
vocació és fi lla de l'excursionisme». 

Mai no s'assenya larà prou e] paper que l 'excursionisme jugà en l'evoluc ió i , 
potser, en la mateixa formació dc la cultura ca talana. 

En l'article de J' l glésies que s'ha citat abans, l'autor recorda unes paraul es 
d'Antoni Rubió i Lluch , dites l'any 1915: 

«L'excursionisme ha esta l duran L molls anys el fogar dc la ciència 
ca talana, és a dir, de la ciència sen tida i vestida en la nostra llengua, a 
la qual estaven barrades abans totes les porte , no sol dc lc. cOt·pora
cions li lcràrics i científiques oficials, sinó àdhuc les de lc - fundad es i 
os tingudes pels ma teixos f11Js de la terra. Si avui la ciència catalana té 

artís tics palau que l'aixopluguen, plens dc gloriosos record de la pàtria, 
t ingueu prese nt que en la Ll ar de l'excurs ionisme s'ha encès el primer 
cah u dc la prosa científica catalana.»16 

L'Iglésies arribà a Barcelona en u n moment en què l'excursionisme 
català no es podia abstreure de l'eufòria general del país, i, en veritat fou un 
dels moments m és esplendoro o de les ins titucions excursioni t es. El 1904 
s'havien format les Seccions d 'Arquitectura, Folklore i Fotografia del Centre 
Excursionista dc Catalunya; el 1908, la d'Esports dc Munt a nya i la de Gcolo-

16. J. Icl.F.SJES: Presència de l 'excurs ionism e clins la cultura catalana, pàg. 19. 
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gia i Geografia Física; el 1911, la d'Arqueologia; el 1916, la d'Enginyeria; et
cètera. Uns anys després, de la secció de Geografia del Cen tre n 'arribà a ésser 
president l'Iglésies. 

Els primers anys d'estada de l'Iglésies a Barcelona, ocuparen la presidència 
del Centre Excu rsionista de Catalunya persones com Massó i Torrents, Cèsar 
August Torres, Francesc Maspons i Anglasell, Pau Vila, etcètera, ben vincula
des, Inoltes d'elles, a la geografia, tal con1 era el cas de n1oltes de les que 
formar en part de la Junta Directiva: Agustí Duran i Sanpere, Faura i Sans, 
Gonçal de Reparaz, Eduard Font serè, Ramon Bataller, etcètera. 

No es pot obLidar que l'Iglésies acabava d'arribar de Reus, on f uncionava 
·una Secció Excursionista del Centre de Lectura. Parlant de la ilnportància de 
la t asca efectuada per aquestes entitats de poblacions petites, esca1npades 
per les comarqu es, l'Iglésies diu: 

«Els erudits i els naturalistes de cada comarca s'apleguen entorn del 
centre excursionista de la localitat respectiva, redacten o orienten els 
seus butlletins, donen conferències i cursets, creen deixebles, i així cada 
associació esdevé un fogar de cultura, a l qual acuden a coHaborar les 
principals figures de la ciència i l'excursionisme barceloní. En aquest 
període allò en què pensa primer qualsevol entitat excursionista comar
cal és a crear un incipient m.useu encarat a la comarca i a formar una 
biblioteca, i tot seguit a publicar un butlletí on propagar els seus ob
jectius. »17 

L 'actuació de l'Iglésies a · la Secció del Centre de Lectura de Reus h a estat 
estudiada per Xavier Fort, que, en l'article repetidament citat, diu : 

26 

«EL 1926, la Secció fou reorga nitzada, a1nb la intenció - que provenia 
d'ell n1ateix i de Joaquim Santasusagna, altre reusenc iHustre- de sensi
büitzar el jovent incorporat de fresc, i de prmnoure l 'estudi de la co
marca o de les comarques pròpies, de manera n1etòdica i dins el rigor 
científic assolible aleshores . Tot fou proposar i con1en çar: l'Iglésies i 
Santasusagna trescaren per les muntanyes de Prades, p el Montsant i per 
la Serra la Llena amb tant de delit que, al cap de dos anys i poc n1és, 
apareixia, editada per la Secció del Cenlre, la fa1nosa Guia d'aquelles 
serres. Era la primera guia excursionista -amb finalitats que anaven 
més enllà- d'unes contrades fins aleshores n1assa deixades de banda 
pels excursionistes catalans; ta1nbé era, fet i fet , el primer llibre que 
Josep Iglés1es publicava, en coHaboració. Tanmateix, uns quants rnesos 
abans de sortir la guia, l 'Iglésies havia publicat un itinerari elemental 
de les serres que envolten el Camp al "Butlletí del Club Excursionista de 
Gràcia", r ecollit en fascicle i que és, cronològicam ent, la prirnera publi
cació de Josep Iglésies. Els seus mots inicials ja perfilen una dèria i 
defineixen una actitud: " Els excu rsionistes tenen oblidades les serres 
del sud-oest català. A fe que la cosa és de doldre. Hi h a, en el nostre 
ponent, mu ntanyes dotades de tots els encisos, b elles com puguin ésser
ho qualssevol altres muntanyes mitjanes ( ... ). ¿A què és degut l'oblit 
que els excursionistes catalans t enen per les serres de ponent? Tal ve
gada és per desconeixença que allí hj hagi, àdhuc, muntanyes galanes; 
tal vegada, la m eravella del Pirineu els atreu cap el nord. Esperem que 
una i altra causa restaran, a no tardar, contrarestades. L'excursionisn1e 

17. J. lGLÉSIES: Presència de l'excursionisme dins la cultura catalana, pàg. 52. 



entra dins noves orientacions i, sembla, que es deixa entreveure un viu 
:anhel de conèixer, de cap a cap, tot e] triangle ufà dc terra catalana".»18 

No és d'estranyar , doncs, que d 'entre la producció geogràfica de l ' l glésies 
·destaquin claram ent les guies excursionistes : els I tineraris per les serres de 
l'entorn del Camp (1928), les tres edicions de la guia de les Muntanyes de Pra
des, el Montsant i la Serra de la Llena (1929, 1930 i 1957), la guia Del Camp de 
Tarragona a l'Ebre (1931) i Les Valls de Gaià, de Foix i de Miralles (1943). 

Aquestes guies, publicades en coHaboració amb Santasusagna i l' Ami gó, 
no són meres i fredes descripcions d'itineraris. En l 'article de Xavier Fo rt 
s'assen"yala un altre aspecte interessant del que aquestes guies han estat 
n1odcl. Diu: 

«Però recomano la lectura dels estudis monogràfics preliminars dc 
les gui es, que són n1odèlics : hom hi tracta de tots els aspectes que 
concerneixen el terreny dc que són objec te; els i tineraris hi són trials 
i combinats per servir tota :mena dc preferències i de r e istències fís i
ques. En editar la darrera guia, l'lglésies tcn'ia trenta-dos a nys i Santa
su agna tren ta-cinc; el bagatge de material que havia aplegat tot fent-lc 
li havia de serv ir com a dades de primera mà per a les monografles i 
estudis sobre la diví ió comarcal cata lana, que eren d'actuali tat vivíssima 
vers el 1933.» 1() 

Però la tasca de l' Iglésics «excur ionis ta-cientí.fic-lletrafcrit», com ha estat 
anomena t, no acabà an1b la publicació de les guies, per importants i meritòries 
que siguin. El l era un investigador, i les · seves recerques ho abraçaven tot. 

L'afició a l 'excursionisme j a la ~eva història 211 es n1anirestà en algunes 
obres importants. La pr i mera d'elles, cronològican1ent, potser tan1bé és la dc 
més transcendència. El mateix Iglésies en parlà en l'entrevista que li fa l 'An
dreu Pujol: 

«L'ed itor Dalmau , que també és un empassacamins, va projectar l'En
ciclopèdia de 1 'Excursionisme per a vendre en fascicles i e m va encarre
gar d'encapçalar-la. Vaig proposar-mc fer-h i una síntesi hi tòrica de l 'ac
tivitat j e n va eixir insospitadament un primer volum dc vora 800 planes 
i un sobreeiximent d'altres 250 dins el volUln segon. L'obra es r edactava 
a la carrera, a mida que anaven eixint els fascicles. Tot fent aquest tre
ball em van .in teressar algunes figures b en s ignificatives . Mica a mica 
h e redactat b iografies independents de les principals personalitats dc 
l'cxcursionisn1c i penso completar la sèrie s i la senectut no m'atura la 
mà. Vaig començar a escri ure com a excursionista i penso n1orir-hi.»2 t 

Cal r ecordar, aquí, la publicació dels seus opuscJcs sob re Els primers ex
cursionistes i sobre Norbert Fon t i Sagué (L'introductor de l'espeleologia a Ca
talunya) a l 'Arxiu Bibliogràfic Excursioni sta dc la Unió Excursionista dc Ca-

18. X. FoRT I B UFlLL: Notícia de Josep Jglésies en el seu setantè aniversari, a «Revista 
del Centre dc Lectura», pàg. 1292. 

19. X. FoRT I B uFlLL: Notícia de Josep l glésies en el seu setantè aniversavi, pàg. 1292. 
20. J. I cuiS!ES (a Andreu Pujol): «Catalunya deu molt a l 'excursionisme, d qual mai 

no ha esta t simplement un esplai ent re nosaltres. Ha tingut una importància decisiva en 
el recobrament espiritual i ha aplegat la part més selecta dc la joventut». «Revista del 
Centre dc Lectura>>, núm. 40, Reus, 1972. 

21. J . IcLÉSlES: Conversa amb Josep l glésies, d'Andreu Pujol, «Revista del Centre 
.de Lectura», núm. 40, quar ta època, Reus, novembre 1972. 
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talunya; del seu estudi sobre Lluís Estasen, a la Biblioteca Excursionista de 
l'Editorial Montblanc, de Granollers, etcètera. 

Després de l'Enciclopèdia de l'excursionisme, ed itada per Dalmau els anys 
1964 i 1965, cal citar l'aparició d'EL Centre Excursionista de Catalunya a la 
«Miscellanea Barcinonensia», tom XLII, de l 'any 1966, i, finalment , el 1975, la 
publicació de la Presència d e l'excursionisme en. la cultura catalana) a la Na
dala dc la Fundació Carulla-Font. 

Com s'ha p ogut veure, l'Iglésics ha estat un dels més clars representants 
de l'explíci t agermanan1ent que des les intencions patriòtiques i científiques 
h avien fet els excursionistes a causa de Ja n ecessària normalització de tota 
·la vida del país. «Pàtria i estudi», va dir, el 1882, l'Associació Catalana d'Ex
cu rsions proclamant-ho la seva «única preocupació», i , dc fe t, a l cos tat de l'ac
tivitat esportiva , incorporada més tardament a l'excursionis1ne , es mantingué, 
amb un explícit sentit de catalanitat, l 'orientació científica inicial, accentuada, 
aquesta, al final del segle XIX i al començament del xx, pel fet que la geografia 
era estudiada, principalment, a la Facultat de Ciències. 

El tracte a1nb els Almer a, Bataller, Faura i. Sans, Font i Sagué, etcètera, 
tots ells c ientífics avesats al treball dc camp i tocats per l'excursionisme, no 
podia deixar d'influir l'Iglésics, i afermar-li Ja seva ja comentada tendència 
al planteig científic dels probl en1es. 

Potser de to tes les obres dc J'lg]ésies més di rectament relacionades amb 
la geografia física convé destacar la que publicà e n coHaboració amb Eduard 
Fontseré : Recopilacions de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 
i 1906. 

B ) EL CON REU D'UN/\ GEOGRAFIA GENERAL 

Diu Paul Clava]: 

«L'histoire de la pensée géographique peut être conçue de deux ma
nières : elle peut être d'inspiration historienne, ou d'inspiration épisté
mologique. Dans le premier cas, elle cherche à recréer le passé, à saisír 
ce qui a fait la fécondité de la géographie à telle ou telle époque, ou ce 
qui l'a liée à la société dans laquelle elle s'épanouissait; dans le secand 
cas, elle essaie de saisir la logique clu développem.ent des idées; elle 
n'hésite pas, pour interpréter un mouvement, à réunir ce qui n'était pas 
enccJre perçu comme cohérent par les con.temp01'ains: elle fait place aux 
premiers économisles, aux statisticierzs, aux démographes à cóté des 
voyageurs et eles géographes au sens strict.)) 22 

És curiós veure com, també, un home com l 'Iglésies , que , en el carnp del 
pensament teòri c, potser no po l ésser considerat un innovador, no dubta, en 
canvi, en Ja seva activitat científica, a cercar el que poden dir «els p r in1ers 
econom istes, estadísti cs, demògrafs i viatgers». La seva curi os i tat no és úni
cament his toricis ta: ell intenta trobar les arrels antigues que li penn etin en
dinsar-se, fins a trobar el desllorigador, en la realitat actual, tan plena de 
contradiccions i de problemes. 

En la conversa ja citada amb Andreu Pujol, l'Iglésies reconeix l 'existència 
d'aquesta dèria investigadora del passat i explica con1 va venir-li l'afan y d 'ex
humar manuscrits antics ded·icats a temes geogràfics catalans, manuscrits, 
moltes vegades, que ja eren considerats perduts: Diu : 

22. P . CI .AVAL: Episl émologie et histoire de la pensée géographique, París, 1976, pàg. 5. 
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A la Cova del Polvorí (La Sénia), Josep Ig lésies explica a un gntp dc geògrafs Ics 
caracterís tiques espclcològiqu,cs de la cavita l ( Any 196 1) 

«Tot va començar per la conveniència de donar a conèixer la geogra
fia siscen lis ta del reusenc Pere Gi I. Abans de l'any 1936 havíem projectat 
editar-la al Centre de Lectura en una coHccció que con titucix un ante
ceden t dc Jcs actuals edicions dc l'A sociació d'Estudi Reusenc~ ( ... ). 
Darrera d 'aq uc11 text va venir el de la setcentista Història Natural d'Ay
m erich i vaig t ranscriurc també els censos ant ics que anirà a ra pub I i
cant la Fundació Salvador Vives, els viatges ctcentistcs dc Francesc 
Zamora, les Noticies de Catalunya, de Roi g i J alp i, les U/us! racio11s del 
Rosselló, Cerda11ya i Conflent , de Francesc Compte, les Me mòries crono
lò,f!,ico-his tòriques, dc Carcsmar, i altres manuscrits oblidats, amb la 
idea d'oferir la publicació pcriòdka d'una sèrie dc quaderns d'obres inè
dites dc geografia antiga.»:!:; 

De toles aquestes obres projectades s'arribaren a publicar les referents 
a Pere Gil i la sel'a Geografia de Ccitalunya, a ~Mateu Aymerich i la seva Història 
Geogràfica i Natural d e Catah111ya, i les Singularidades de la Historia Natural 
del P riiU.:ipado de Catalunya, 1737. Molt. allres materials, recollits i elaborats, 
han re. tat inèdit i esperen l'ed ició. 

Hi ha, també, un altre text de Claval, a la mate ixa obra citada anterior
ment, que posa dc manifest la moder n i tat geogràf-ica de l'Ig lésies, a u tor q ue, 
en la seva obra «recerca Ics capes profundes dc la real i ta t » i e recolza , quan 
convé, en les ciències naturals, la lingüí t ica i l'economia política. Diu Clava!: 

23. J. lctÉS IES: Conversa amb Josep l glésies, d'Andreu Pujol, «Rcvi ·ta del Centre de 
Lectura», Reus, pàg. 1302. 
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«L'épistémé moderne se caractèrise par la recherche, à Lravers l'ex
ploration des couches profondes de la réalilé, de causalités qui traduí
sent le jeu de forces fonclanzen.tales. Le raisonnement de Foucault s'ap
puie sur l'étude de trois disciplines qui lui paraissent essentielles: les 
sciences naturelles et la biologie, la grammaire et la lingüistique, l'eco
nomie politique. Po ur les tro is, le principe qui permet de pas ser des 
tableaux ordonés de l'age classique à l'explication, c'est celui qui fait 
vair sous la surface des choses la logique de leur fonctionnement , et 
souligne, clans leur domaine respectif, l'importance de la vie, du travail 
et du langage.»2

'
1 

Molt sovint, l 'Iglésies, que és un escriptor amb un llenguatge acura t, que 
intenta esbrinar el sentit exacte dc cada mot, i que baixa a pouar a la ma
teixa entranya de l'idimna popular, ha definit la seva manera de treballar: 
arribar a 1 'explicadó dels fets després, i només després, d'haver descrit la 
realitat servint-sc ,sempre que ha calgut, de l'estadís tica i de l 'economia, an1b 
l 'ajut de Ics quals li és més fàcil d'escatir la veritat de les relacions que ro
degen l 'home. 

Cal esmentar una obra que revela que en l 'Iglésics ha existit també la 
preocupació didàctica, que és una dc les caracterís liques dels geògrafs cata
lans. Aquest sentit didàctic és present, veritablement, en tota la producció 
iglesiana. La seva prosa viva i directa serveix perfectament a una intenció 
divulgadora, man ifestada per una «im1nensa vocació comunicativa». L'obra 
a què suara s'ha referit és Elem ents de Geografia, editada ]'any 1938, en col
laboració amb el seu sogre, Eduard Fontserè. 

Tenint en compte els cone ixements de l 'Iglésies, la Gran Enciclopèdia 
Catalana, com és de sobres conegut, li encarregà la r edacció de gairebé tota 
la part rela tiva a les comarques m eridionals de Catalunya. De la coneixença 
que l'Iglésics té d'aquestes comarques, se'n parlarà m és endavant. 

C) L ES A SSEMBLEES l NTERCOMARCALS D'ESTUDIOSOS 

S 'ha dit en un altre lloc: 2
" 

«L'enfonsada de 1939 tingué grans r eper cussions en la geografia. Coin
cidiren l'exili d 'En Vila, d'En BJasi, de l'Huguet, d 'En Santaló i dc tants 
d'altres; Ja desfeta dels Arxius del Servei Meteorològic de Catalunya, 
amb més de quaranta anys d'observacions (de 1895 a 1938); la desapa
rició dc les Ins titucions : de la Institució Catalana d'Història Natu.ral, 
de la Societat Catalana de Geografia, de l 'Institut d'Investigacions Eco
nòmiques de Catalunya, etc.; la desaparició dc les revistes (Butlle tí del 
C.E.C., Memòries de la ICHN, e tc.)( . .. ). És l'etapa de la que s 'anomenà 
"geografia de les catacumbes", que a poc a poc anà sortint a la llum al 
voltant de les noves institucions.» 

En aquells moments di[ici ls per a Catalunya, l'Iglésies no abandonà la 
tasca. Dc les r eunions tingudes a casa seva hom ja en parla en un altre indret 
del present volum. Ara només cal recordar les que s'hi efectuaren n1és r ela-

24. P. CLAVAr.: Epistém.ologie el histoire de la pensée géographique, pàgs. 12-13. 
25. L. CASASSAS I SIMó: Notes per a l ' estudi del pensament geogràfic a Catalunya, a 

Homenaje a María de los Angeles Ferrer Sensat, Instituta N. de E.M. Infanta Isabel de 
Aragón, Barcelona, 1974, pàgs. 117 a 124. 
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cionades amb els estudios geogràfics: conferènc ies .i comunicacions, entre 
moltes d'altres, de Font erè, Bata ller , Font i Quer, Puig i Cadafalch, Serra i 
Ràfols, Vidal i Burdils, Borràs i Quadres, Lluís Guardiola, Solé i Sabarís, 
Maspons i Anglaselt Vilà i Valentí, Josep-J. Piquer, Duran i Sanper e, Joan 
Coromines, Salvador Llobet, Emili Giralt, Oriol dc Bolòs, Jord i Nadal, i, és 
clar, el mateix Iglésies. 

A aques ts participants, s'l'li anaren afegint els geògrafs de les noves gene
l·acions. E ls actes de ca l'Iglésies són m em orable . 

Però l 'Iglésies no en tenia prou. Malgrat que hagués fix:at definitivament 
la seva r esidència a Barcelona, ell se sentia, com sempre, ciutadà dc tot 
Catalunya, i no l 'abandonava la preocupació pels problen1cs p lantejats a les 
comar ques, entre els quals, en aquells moments, no e ra el m és petit el dc Ja 
incon1tmicacjó cultural. 

Un dels fruits d'aquesta preocupació fou la convocatòria dc la primera 
Assemblea Intercomarcal d 'Estudiosa 

L'Iglé ies ho explica, i diu: 

«M'ha interessat scn1pre impulsar el n1oviment es pi ritual de les co
marques catalanes i, a1nb Joan Mercader d'Igualada i a lt res amics, l 'any 
1950 va1u iniciar a Martorell les Assen1blees Intercmnarca ls d'Estudiosos 
que s'han celebrat amb èxit creixent. Fa uns anys se'n va celebrar una 
a Reus, que r ecordeu prou. Per a la primavera vinent tenim p roj ectada 
la XVl , que tindrà lloc a Tàr rega. Cal lluitar contra la concentració de 
totes les funcions culturals a .Barcelona i cal estendre els braços ver s e ls 
estudiosos de les d iverses contrades de la nostra terra, alguns dels quals 
porten a cap la seva obra gairebé heroicament en soli tari. La nostra col
laboració als nuclis inteHectuals de les diverses ciutats catalanes no ha 
defallit mai i arreu hem constata t l'existència d'un afany dc redreçam ent. 
Catalunya no es redueix a Barcelona. A l'entorn d 'un museu local, d 'un 
centre excursionis ta, d'un rastre subsistent d'ateneu , d'una biblioteca 
o d 'una csco]a, per tot Catalunya hem vist petits nuclis que maldaven 
abnegadamen t per 1nantenir ben al ta la seva espiritualitat i organitzaven 
cursets, conferències, exposicions, concert s, lectures, representacions, e tc. 
Hi ha un planter que no desm ereix i que obre el cor a totes les espc
rances.»26 

A l 'Assemblea dc Martorell, l 'Iglésies presentà, com a ponència, l'!ndex ele
mental de matèries i punts de vista geogràfics per a facilitar l'estudi d'una 
localitat catalana, obra que, per la seva importància, bé m ereix un apartat 
especia l. La participació de l'Iglésies a les assemblees successives continuà. 
L'Iglésies ha estat sempre present en la preparació de les assemblees, en 
l'orientació dels seus treballs, en la direcció dels debats, presentant ponències 
i comunicacions, i animant els encontres amb la seva personalitat desbordant. 

Alguns dels treballs que ha presentat l'Iglésics a les Assemblees Inter co
marcals són els següents: Població de la Conca de Barberà i Com es feia w1 
fogatge (Montblanc, 1966), L'evolució demogràfica a la comarca d''Igualada 
(Igualada, 1967), La població del Priorat en el curs de quatre segles i 1nig (Reus , 
1969), El procés evolutiu de la demografia lleidatana. Possibles solucions (Tàr
rega, 1973), L'ajust de la rodalia de Santa Coloma de Queralt dins la divisió 
territorial catalana (Santa Coloma dc Queralt, 1973), El poblament i les ex-

26. J . Tc u1su:s : Conversa am/J Josep l glésies, d'Andreu Pujol, «Revista del Centre dc 
Lectura», Reus, pàg. 1303. 

31 



tensions cultivades a les 177UJztcwves de Prades (l'Espluga de Francolí, 1974), 
L'evolució demogràfica de l'Alt Urgell en el periode censal (La Seu d'Urgell , 
1977), etcètera. 

D) L ' íND EX Ef.EMENTi\L 

Tal com s'acaba d'assenyalar, a Martorell, en el curs de la Primera Assem
blea Intercomarcal d'Estudiosos, l.'Iglésies presentà aquest índex elemen tal 
de matèries i punts de vista geogràfics. 

Segurament, aquesta obra, que certament omplí un buit en la lite ratura 
c ientífica geogrà1ica catalana,:n és una de les aportacions més destacades de 
l'Iglésies a la geografia dc Catalunya. 

«Ens ha semblat convenient esbossar -diu l'Iglésies en Ja presenta
ció de l'índex- una mena d'índex dc temes que, partint de la més e le
nlen tal en ti lat ter r i to ria I, és a dir, d'un t crm e m uni ci pal, pogués cons
tituir un pla de treball per l'aficionat a la Geografia. Aques ta llista pot 
fer eJ servei. d'una veritable guia o recordatori de matèries a qualsevol 
persona que, sense tenir estudis superiors, vulgui col·laborar al desbros
sament dels estudis territorial.s del. nostre país. En realitat ] 'excursio
nis ta o el s impl e observador, posat en el centre on resideix, és un veri
table arxiu de coneixement~ que no es manifesten fins que es provoca 
l 'avinentesa a propòsit per a treure'ls enfor a. Tot a llò que s'ha sentit 
explicar en el cercle familiar o en e] social, tot allò que s'ha vist en les 
excursíons, lot allò que s'ha viscut en el treball quotid ià, tot el que s'ha 
anat considerant al llarg dc la vida, fo:rn1a un vast subsòl d'experiències 
i assabenlaments. Estem segurs que qualsevo.l persona mitjanament 
culta, si s'encara amb una enquesta que continguj exposades a .mb clare
dat les idees que formen la base de l'índex que presentem, sabrà con
testar la majoria dels temes. Si a lgunes dades no poguesún ésser mo
mentàniament concretades per no haver parat el degut es1nent en l'ob
servació dels fets, bastarà el tmnbar d'un te1nps, per adquirir cic l'ob
servació directa mol tes de les precisions necessàries. I si la recerca 
d'aquestes precisions el porta a la coordinació de les causes i els efectes 
i, per tant, al veritable estudi dels fets geogràfics que es produeixen en 
la seva localitat, Ja cultura del país en serà beneficiada.»:!:; 

2ï. A part dds precedents citats a la nota/s l'Iglésies només menciona, amb valor 
dc precursors. l'estudi dc Sanlaló sobre el Gironès, les monografies comarcals publicades, 
el compend i dc Llobct referent a Granollèrs i , potser, U11 mèlhode d e. Géographie u.rbaine, 
de Blanchard, que traduí al català Cardús . 

28. «Plans semblants al que presentem han estat traçats en altres nacions més aviaL 
com a assaig de classificació de matèries que com a qüestionari i sempre atenent a una 
preparació científica superior. Entre nosallres mateixos el profesor Pau Vila va esbossar 
un mitjà de contribució personal a la geografia encarat principalment als mestres d'es
tudi i el doctor Josep Està lell.a, l'any 1926, va clonar a Vilafranca del Penedès una confe
rència expositiva d'un "Avantprojecte d'uns estudis penedesencs" . Aquests treballs ens 
han servit de base. Hem consultat també les tau les de nombroses monografies modernes 
i to les les obres dedicades a la nostra terra ( ... ) . Som lluny de pretendre ésser originals. 
Si haguéssim intentat ésser-ho, el nostre pobre treball podria fer l'efecle contraproduent 
d 'esgarriar i desorientar. Per això ens hem ajustat, tot a llò que ha estat possible als 
camins tri llats i en conseqüència als índex d'aquestes p ublicacions, a fi que el lecto r es 
pugui trobar emparat en les seves consultes», a J. l GLÉSIES: Índex elemental de matè
ries ... , a Prirnera Asamblea Ílltercomarcal del Penedès y Conca d'Oclena, Martorell, 1950. 
pàg. 34. 
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L'f nd ex, que és «Un model de m etodologia», no ha esta t, és clar, l'única 
causa de Ja desclosa dels treb.alls cata la ns sobre geografia regional, però: 

«No és un pur atzar que e l darrer gran per íode dels estudis comarcals 
i locals a Catalunya s'iniciés immediatam.ent després dc l'aparició del 
t reball dc l'lg lésies que s 'està glossant. És clar que amb això no es pre
tén afirn1ar que aquest treba ll hagi estat J'ünic m.otor de la posta en 
n1arxa dc la més recent investigació en e l camp de la geografia comarcal 
catalana, però sí que hi contribuí en una bona part, essent encara con
sultat amb profit, en els t emps més propers. »29 

E) L A SüClETAT C ATALAN A DE GEOCRi\FlA 

En l'ac te sole1m1e commen1oratiu clc.L quaranta-vuj tè aniversari de la cons
titució de la Soc ietat Catalana de Geografia, prengué la paraula Josep Iglésics i 
començà el seu parl an1ent explicant la fo rma en què s'jnicià la Societat. 
Va dir: 

«Al trentejar e l present segle, sobretot gràc ies a les activitats del 
senyor Pau Vüa, havia sorgit a Catalunya un clima favorable als estudi s 
geogràfics. L'aprofi tà el doctor Eduard Fontserè per a proposar a la 
Secció de Cièncie de l'Institut d'Estudi Catalans la creació d 'una So
cietat filial dedicada al cultiu d'aquella di sc.ip lina científica . Feia pocs 
anys que el propi doctor Fontserè havia impulsat la fundació de la So
cietat Catalana dc Ciències Fís iques, Químiques i Matemàtiques com a 
filial de ]'Institut, la qual es trobava en plena activitat. Així mateix fun
cionava la Societa t Catalana dc Biologia i la vella Insti tució Catalana 
d'Hi tò ria Natural - igualm ent afi liades a la Secció de Ciències de l'In, 
titut- i la idea d'una Societa t Cata lana de Geografia fou acollida amb 
satis facció, majorment quan a leshores l.a Universitat encara no havia 
donat entrada a la geografia veritable i viva i continuava e nsenyant una 
cosa arcaica , comple tament d ivorciada del temps i de la t erra que en 
acolli a . Signada pe l doctor Fontser è, l'In titut d'Estudis Catalans va 
publicar una crida destinada al fi indica t ( ... ). La reunió pròpiament 
cons titutiva de la Societat va tenir lloc el vint de maig de 1935. La pri
mera Junta Directiva va quedar constituïda així: Pau Vila, president; 
Pere B lasi, v ice-president; Lluís Solé i Sabarís, comptador; Enric Ribes 
Vi rgi I i, tresorer i Josep Igl és i es, secretari. »:~n 

Des dels moments inicials hom troba, clones, l' l g lésies en els llocs de res
ponsabilita t i direcció dc Ja Societat. Ja s'ha indicat 1nés amunt, que, en e ls 
moments dc dispersió i maltempsada, I'Iglésics va recollir la torxa , i convertí 
la seva llar e n la seu de les activitat de la Socie tat. No fou fin s el novembre 
de 1963, en domiciliar-se l 'Institut d'Estudis Catalans a ls locals de l'òmnium 
Cultural , que Ja Societat deixà d 'emprar l 'acollidora llar dels l glésies, i pas à 
a e fectuar les seves tasques al Palau Dalmases. També fou aleshores, després 

29. L. CASASSAS r Su,.fó: E n el vint-i-cinquè anive1·sari de l '«fndex elemental» de Josep 
Tglésies, a 25 anys d 'Assemblees lnlercomarcals, Vilanova i la Geltrú, 1975, pàgs. 77 i 78. 
En aquest opuscle es reed ita l'!ndex de l' Iglésies i s'hi inclou una actuaH izació d e la b i
bJiografia que s'hav ia presen tat a Martorell l'any 1950. 

30. J . l GLÉSTES: Els quara11ta anys de la Societat Catala11a de Geografia. Text m ecano
grafiat de la conferència donada per Josep lglésies a l'auditori de la B ib lioteca de Ca
lalunya , l'any 1975. 
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dc vint-i-nou anys d'exer cir la Secretaria dc l'entitat, que l'Iglésies traspassà 
les seves funcions a Antoni Parramon. 

Pau Vila, a la mort d'Eduard Fontserè, fou nomenat delegat dc l 'Ins titut 
prop dc la Societat Catalana de Geogr afia . El 10 de desembre de 1970, l 'lglé
sies en fou nomenat president. La seva presidència es caracteritzà «per la 
nova embranzida presa» i per coincidir amb la r enovació total dels estudis 
universitaris a la Universitat. El d ia setze de juny de 1972 es va procedir a Ja 
renovació reglamentària dels càrr ecs de la Junta de Govern de la Societat, 1 
el doctor Lluís Solé i Sabarís passà a ocupar-ne la presidència. 

L'lglésies, però, ha continuat essent un dels més ferms puntals dc la So
cietat Catalana de Geografia: comunicacions, participació a les excursions i a 
les tasques socials , assessorament constant i guiatge pcrn1anent. 

F) L'ORIENTACIÓ COMARCALJSTA 

Hom ja sap que : 

«A Catalunya, però, on el senti t terral era n1és for t i el poble comen
çà a actuar més aviat en la política, i on el concepte de les unitats terri
torials era més viu, aviat hom oposà el con cepte de demarcacions natu
rals, les comarques, a l'artifici dc les províncies. Altrament, ací el sentit 
de la unitat nacional s'havia mantingut en estat de consciència o de sub
consciència, malgrat les disposicions de Felip V ( ... ). D'ací que tantost 
el renaixem ent literari, conseqüència dc la renaixença econò1nica iniciada 
durant la dissetena centúria, hagué desvetllat el pensa1nent polític autòc
ton, i sorgí el catalanisme, s'afermés en l'esperit de la gent la idea que 
les províncies eren l'esquarterament de Catalunya i, per tant, que calia 
suprimir-les per refer la unitat del Principat, i que les futures demar
cacions político-adininistrativcs del país havien d'ésser les comarques.»:n 

No és aquest l'indret indicat per a estudiar l'evolució dels estudis comar
calistes a Catalunya. Només cal dir que, cada cop més, aquests estudis anaven 
adquirin t un to més rigorosament científic i que, tot just entrat el segle xx, 
al seu contingut tradicional, s'hi incorporà la preocupació político-admin i -
trativa. 

Aquell fou el moment en què l'lglésies començà els seus estudis de lc~ 
comarques. No és d 'es tranyar que es dediqués, pel seu origen, amb m és cura 
i atenció a l'estudi de les comarques m eridionals de Catalunya. 

Tot i que n1anta vegada la pruïja que t é l'lglésies de cercar la «Comarca 
natural» el pugui portar a valorar potser excessivament els factors físics, el 
gran interès que sent per l'home i per totes ]es seves activitats culturals, m an
tenen en J'lglésies un considerable aire de modernitat i obliguen a incloure'! 
plenament, tal con1 s'h a dit abans, e n els rengles dels conreadors de la geo
grafi a catalana. 

Pel seu caràcter sorneguer de franc camperol del Camp de Tarragona, 
l'lglésies no se sent inclinat dever s de finicions rígides i devers conceptes m as
sa encarcarats. Hmn podria aplicar a la seva actitud, les paraules dc Frémont, 
quan diu: 

31. GENERALITAT DE CATALU ·yA: La divisió territorial de Catalunya, Conselleria d'Eco
nomia, Barcelona, 1937. Facsímil de 1977, coeditat per l'Àmbit VIII del Congrés de Cultura 
Catalana i Editorial Seix Barral. Barcelona, pàgs . 45 i 46. 

34 



«La regwn existe, par conséquent. Mais elle n'obéil pas aux schémas 
rationnels d'une science transparente. Certes, le paysage objectif im.pose 
son unité en même temps que sa grandeur. Mais des hommes le vivent à 
leur manière en l'assimilant à leur prope organisation avec eles moyens 
techniquement limités. et fort différents selon les groupes. A un degré 
moyen dans l'echelle des phénomèn.es géographiques, la région est cette 
rencontre d'un caclre "naturel" et de "cultures" qui l'interprètent. Fluide, 
ell e est aussi 1'elative. »32 

Entre les publicacions de caràcter comarcalista, de l'Iglésies cal citar dues 
obretes· significa tive : La realitat comarcal a Catalunya. Assaig sobre el con
cepte de comarca i La divisió comarcal catalana. Són dos breus treballs on es 
r eflecteix el pensam ent iglcsià sobre la con1arca. Sembla un intent de fixar el 
concepte dc «comarca natural» d'una n1anera que a vegades sembla massa 
rígid i que, potser, no encaixa plenan1ent amb l'esperit dc les seves altres 
obres, en les quals alena, fresc i fecund, l 'alè d'una vivificadora hun1anilat. 

Ja anunciaven la seva preocupació comarcalista les seves Converses sobre 
temes d'interès local. Acció comarcal (1933) i els seus primers llibres, ja citats, 
sobre El paisatge a la vall del Brugent, la Delinútació del Cmnp i El Priorat, 
comentada, aquesta darrera obra, per Pau Vila en un dels seus articles de 
La Publicitat el mes de juliol de 1930.33 

Més en davant, l'T glésics contribuí a l'esplet de n1onogra.fies cmnarcals ca
talanes an1b Les comarques meridionals de Catalunya i la futura divisió terri
torial. Regions geogràfiques i comarques i divisions administratives (1933 ),. 
Assaigs sobre l'extensió de la com.arca d'Igualada (1938), etcètera. 

De les petites monografies aparegudes a la Geografia de Catalunya de l'Ed i
torial AEDOS, hon1 en parlarà després. 

G) LA DIVI SIÓ COMA'RCAL 

«La necessitat d'una divis ió territorial basada en les comarques s'im
posà als homes de govern tantost el règim republicà fou consolidat i Ja 
planificació del govern autonòmic de Catalunya anava fent via . Calia 
preparar el projecte d'una nova estructuració del país que respongués 
a les realitats de la terra, a fi que, un cop apr ovat l'Es tatut autonòmic, 
Catalunya pogués donar-sc l'estructuració demarcacional més apropiada 
a les seves necessitats i conven iències. Així sorgí la idea dc crear una 
Ponència que preparés el projecte. La Ponència per a l'estudi dc la Di
visió Territorial fou creada per iniciativa del conseller de Cultura, Ven
tura Gassol, i quedà integrada per Antoni Bergós, Pere Blasi, Antoni Es
teve, Manuel Galés, Josep Iglésies, Antoni Rovira i Virgili, Miquel San
taló, Felip Solé i Pau Vila. Era adscrita a Ja Conselleria de Cultura, però 
mé tard passà a la de Governació. Es subdividí en quatre sols-ponències: 
una per a cada província, integrada pels ponents que hi residien; la Pre
sidència fou assumida pel conseller, i Ja Vi ce-presidència i la Secretaria 
anaren a càrrec respectivament de Pau Vila i Josep Iglésics.»3 ·

1 

32. Armand FRÉMO T: La région espace vécu, PUF, París. 1976, pàg. 143. 
33. P. VILA: El Priorat i el seu terme, a «La Publicitat», Barcelona, 24 de juliol dc 

1930. Pau Vila acaba l'article dient: «Amb tot, aquesta nova intervenció va luosa de 
l'autor en e1 debat de les comarques el si tua com un especia li sta meritíssim en estudis 
<:omarca ls». 

34. G ENERALITAT DE CATALUNYA: La divisió territorial de Catalunya, pàg. 49. 
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Ara no cal parlar dels treballs de la Ponència, que són de sobres coneguts. 
Només ca l remarcar que el t reball de l'Iglés ies, com a secr e tari a l cos tat de 
Pau Vila, (ou considerable. S'havien trobat dos infatigables treballadors i , de 
la seva coHa boració, en resultà una obra que ha marcat un solc indeleble en la 
història dc 1 'agençmnent terri to ria l de Catalunya. 

Vila i Iglésies foren, certament, el motor de la ponència i e ls impulsors 
de bona part dc les seves iniciatives i propos tes. L'Iglésics, tant en lc tasques 
generals com en les de la Subcomisió encarregada de l'estudi dels problemes 
de Jes comarques m eridional. , va poder aportar e l coneixement ex traordinari 
de les terr es catalanes, fruit del eus estudis acurat , de les seves cam inades 
inacabables i de les seves investigacions profundes. 

H ) L A JJEMOGRAFl t\ , ELS ES CRITS DE GEOGRAFlA IIT STÒRICA l LA GEOGRAFl f\ AG RÀRIA 

Són con . idcrables els estudis i apJcgall de dades efectuats per l 'Iglésies 
en el camp de la demografia cata lana. 

Més de dues dotzenes dc treballs d 'importància innegable justiriquen a 
bas tament q ue, en aquest volum , ]'activitat de l 'Iglé. ics con1 a dcinògra ( s igui 
estudiada e n un capítol a part. 

Però no menys important és l 'aportació de l 'Iglésics a la geograCta hi s tòrica. 
Hom ja ha parlat de les seves transcripcions, pub! i cades o inèdites, d'obres 
antigues. Pe rò també cal recordar altres treballs originals, com ara Les terres 
igualadines en l'antiga cartografia de Catalunya ( 1949), Lleida i el seu corregi
ment al darrer terç del segle XV I I I (1966 ), El corregim ent de Tarragona i La 
subdelegació de Montblanc l'any 1763 (1971 ), et cètera, on l'Iglésies sap unir, a 
la seva c urio itat de geògra f, un pacient treball dc reconstrucció hi tòrica. 
L 'Iglés ic , home extrovcrtit i actiu, demostra, e n aques tes obres, que no està 
mancat dc pac iència, cura i m inuciositat. 

Tant e n Ics seves monogra:lies comarcals com en molts dels seus ar ticles 
i con ferències, Iglésies ja h a via tractat el.s temes relacionats amb l'agricultura. 
Però, dc sob te, a partir de l 1968, començà una ded icació especialíssima als 
problemes de l'agricultura ca talana, que ell , home de camp i del Camp, co
neixia i es timava tant. 

Debutà amb La crisi agrària de 1879. La fiHoxera a Catalunya, obra que ha 
pogut ésser titllada d' «obra cabdal» dc la geografia agrària a Cata lunya i que 
estudia, sota tots els aspectes, l'estat de l 'agricultura de Catalunya en el mo
Jnent dc l'aparició del flagell de Ja fiHoxera. És una obra n1odèlica tant per la 
informació que ofereix, com pels seus aspectes m etodològics, com pels sugges
tius camins que oferí als investigadors futurs. 

Però, tal com s'acaba de dir, aquesta obra fou l'inici, la promesa d'una més 
fecunda dc cendènda. Després de La crisi agrària (dc 1968), l 'Iglésics no ha 
deixat d'investigar en aquc La parceHa de la ciència. Fruit d'aquestes inves
tigacions, han aparegut prop d 'una dotzena de títol s, abraçant aspectes ben 
diversos : Las superficies cultivadas en el presente siglo en Las comarcas del 
vértice m eridional de Catalunya (1968), Les àrees cultivades entre 1900 i 1963 
en la comarca de Gandesa (1970), Estadística d e les superfícies cultivades del 
Camp de Tarragona en el present segle (1970), Situació i estadística dels es pais 
cultivats d e la Conca d e Barberà en la primera m eitat del segle XX (1972), 
Indicatius d el cultiu de l'avellaner a la comarca del Camp ( 1973 ), Els aprofita
ments agrícoles al Baix Penedès ( 1975), Les minves dels cultius i de la pobla
c ió a la comarca del Priorat ( 1975), etcètera. 

No hi ha dubte que J'Iglésics ocupa merescudament a Catalunya, un dels 
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primers llocs entr e els tractadistes de geografia agrària. Com sempre, la seva 
coneixença del país, el seu coneixement directe dels homes i de les terres 
estudiades, li ha permès d'enfocar els problemes i presentar les seves possi
bles solucions d'una manera clara i satisfactòria. 

Alguns dels treballs de geografLa històrica i de geografia agrària foren pu
blicats, com a coHaboradó, a diversos diaris i revistes. Xavier Fort r ecorda 
que l'Iglésies havia fet un «periodisme cultural», d'orientació pública. Havia 
coHaborat a la «Revista del Centre de Lectura>>, de Reu s, a «Fo.ment», a «La 
Veu del Cam.p», <<La Veu. de Catalunya», <<Las Circunstancias», «Reus», «El 
Matí», «La Publicitat», etcètera. L'esperit didàctic de la geografta catalana és 
ben palès en aquests artkles de l 'Iglésíes. 

l) LA GEOGRAFIA DE CATALUNYA DE L'AEDOS 

En el pròleg que Lluís Solé i Sabarís va redactar con1 a encapçalan1cnt de 
la Geografia de Catalunya, de la casa AEDOS, diu : 

«Des de fa molts anys, geògrafs, geòlegs, economistes, botànics, me
teoròlegs, excursionistes, etc., cultiven assíduament aquest camp de la 
nostra cultura, la geografia. Aquest aspecte de la nostra renaixença cultu
ral coincidia, a l'exterior, amb la renovació total de la cièn cia geogràfica. 
Però en la bibliografia catalana faltava l'obra que harm.onitzés mnbdós 
corrents, el local, de reivindicació de Ja coneixença del territori propi, i la 
universal, basada en les finalitats de la geografia n1oderna. Una obra que 
aspiri a satisfer aquest doble objectiu ha de posseir, cvidentlnent, com 
a cond ició fonam.ental , la d'estar al dia i sintetitzar, per tant, l'estat actual 
d'aquella disciplina. Un altre atribut per a la seva eficàcia és respondre 
a la necessitat d'un determinat moment en l'evolució de la ciència geo
gràfica. I encara s'hauria d'afegir el seu perfecte ajustament a la tò
nica del públic a qui va destinada. L'obra que es presenta en l'Enciclopè
dia Catalana AEDOS aspira a reunir aquestes tres condicions ( ... ). Un 
cos reduït de redacció ha tingut cura de l'orientació de l'obra i de donar
li unitat, ço que no sempr e s'aconsegueix en aquesta classe de tractats, 
fruit de coHaboracions molt diverses.» 35 

En aquest cos de redacció, al costat de SoJé i Sabarís, que en fou el director, 
h01n hi troba Pau Vila, Salvador Llobet, Vilà i Valentí i Josep Iglésies. 

Durant molts anys, l'activitat de l'Iglésies, de cara a la publicació i Ja 
coordinació de la Geografia, fou abassegadora. Ultra la seva tasca de direcció 
al costat de Solé, cal fer es1nent de les seves coHaboracions: hom va inserir-hi 
notables estudis, fruit del seu treball constant. En el primer volum, dedicat 
a la geografia general de Catalunya, física i humana, hom hi trob a els següents 
capítols redactats per Iglésies: el moviment demogràfic a Catalunya, el co
merç a Catalunya, les comunicacions a Catalunya i la Geografia urbana. En 
el segon volum, hj apareixen les monografies con1arcals segü ents: el Pdorat, 
la Ribera d'Ebre, el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i l 'Anoia, ço és, 
l'estudi de les cmnarques que, durant tota la seva vida, han estat l'objecte de 
l'atenció de l'Iglésies. En alguns moments aquestes petites monografies co
marcals assoleixen una perfecció estilística, metodològica i expositiva, dignes 
d'un gran orfebre. 

35. L. SoLÉ SABARís: Geografia de Catalunya. Pròleg, Editorial AEDQSr primer volum. 
Barcelona, 1958, pàg. 12. 
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Si la Geografia de Catalunya d'AEDOS ha pogut ésser considerada com 
l 'obra màxima de l 'escola catalana de la geografia regional, en bona part, aquest 
mèril pot ésser atribuït a la presència i Ja participació de Josep Iglésics. 

CONCLUSJO~ S GENERALS 

No resulta gaire fàcil de resumir, en unes necessàriament curtes conclu
sions generals, la complexa personalitat geogràfica de Josep Iglésies, del qual, 
a les pàgines anteriors, s'ha assajat descriure les diferents face tes que Ja 
co1nponen. 

~s evident que hom es troba clavant un geògraf que ha esmer çat els seus 
esforços, n1algrat Ics difer ents facetes aHudides, en una clara i única direcció: 
el r edreça1nent cultural i espiritual de Catalunya. Per això, sembla que, d'en
trada, hmn pot afinnar que l 'Iglésies és una de les figures cabdals de la geo
grafia sorgida de la Renaixença, mnb tota la seva càrrega patriòtica, geografia 
que, progressant ininterrmnpudamcnt, assolí una desclosa notable a les pri
meres dècades de la vintena centúria, en els moments de la normalització de 
la ciència catalana efectuada pels homes del Noucentisme i de la Manco
munitat. 

~s dc la generació dels «Servidors públics eficients», i mai no l'ha abando
nat aquest sentit de servei al país i de lliurament. 

Jaume Bofill i Matas, en el seu estudi titulat Prat de la Riba, propulsor emi
nentíssim de la cultura catalana, va r eferir-se a l'afició de Prat per la geogra
fia, amb uns t ermes que es poden fàcilment aplicar a l'Iglésies: 

«Per ell hi ha dues geografies, l'es tatis ta, la geografia política dc les 
nostres escoles oficials, i la geografia nacionalista, la geografia vivent, 
animada; la que s'aprèn als llibres i la que s 'aprèn als fets. Alguns dels 
seus deixebles prou sabíem l'afició que mena a tal ciència i el seu daler 
dc fer-la més familiar a la nostra gent, àdhuc valent-se dels diaris, con1 
a l 'estranger. :Es dels que creuen en l'eficàcia dels mapes, de ço que entra 
pels ulls( ... ). Aquell projecte admirable -parla de la Ponencia acerca de 
los ferrocarriles secundarios, dc 1907- alhora que SU111n1a1nent pràcti c, 
tècnica, econòmica i comercialment consider at, és, per dir-ho així, un pro
jecte "catalanista". Constitueix, com hem vist, la xarxa circulatòria dc 
Catalunya. Torna immediatament a Ja vida i a la confraternitat comar
cal les bandes somortes i preterides dc Catalunya. Respon magnífica
ment a l'ideal de Mancomunitat Catalana, al concepte nacionalista, or
gànic, de la nostra terra, de la qual Barcelona és el cap amb totes lc 
p rerrogatives i amb totes les sacratíssimes obligacions d'una capital.»n 

Aquestes paraules fan recordar una altra de les constants preocupacions 
de l'Iglésies : la necessitat de disminuir o d'evitar l'engrandiment de les dife
rències en el nivell de desenvolupament de ]es diverses comarques catalanes. 
A1nb tota la seva actuació, i en totes les seves publicacions, sembla com si 
hagués fet seves aquelles frases dc M'ichel Phi1ipponneau que diuen: 

«Les études de géographie regionale n'ant pas d'applications quand 
on laisse s'aggraver des déséquilibres régionaux dangereux et couteux 
pour la collectivité.» :~ 7 

36. J. B OFTLL I MATAS, citat a J. CASASSAS T YMBERT: Jaum.e Bofill i Matas (1878-1933), 
l 'adscripció social i l'evolució política, pàgs. 897 i 898, tom III. 

37. M. PHILIPPONNEAU: Céographie et action, Armand Colin, París, 1960, pàgs. 25 i 26. 

38 



Per això, Josep l glésies n1ai no ha escatimat esforços ni ha discutit con
tribucions. Allà on s'hi ha plantej a t un problema afectant la fesomia geogrà
fica del país -problema social, econòmic, tècnic, d'organització-, l'lglé ics 
ha corregut a aportar-hi la seva coHaboració, el seu estudi i el seu entusiasme, 
i ha intentat cercar i aplicar les solucions més avinents. 

E ll sap, tal com Ph. Pinchemel «l'a vigouresement et justement souligné», 
que: 

«Le géographe n'apparait pas comme u11. spécialiste chargé d'apporter 
une documentation précise sur un paint particulier; par contre sa for
m,ation le désigne tout naturellement pour interpréter, sur le plan de 
l'aménagement d'un milieu rural ou urbain, d'z.,me région, les apports de 
toutes les autres disciplines. Puisqu'il s'agit de déceler les insuffisances 
ou les déséquilibres d'une région en vue de les supprimer et de n1odifier 
profondem.ent le paysage, de faire une nouvelle géographie, c'est bien au 
géograplze, entc:uré par les techniciens, que semble revenir cette tache.»38 

Josep Iglésies no és un especialista deshumanitzat, ni és un erudit reclòs 
entre lligalls de pergamins polsosos. És un geògraf humà i obert. Potser pels 
seus orígens r urals, potser per haver estat format en uns moments històrics 
que valoraven considerablement els resultats pràctics i la feina ben feta, pot
ser, a l capdavall, pel seu tarannà format a través de ben con1plicades cir
cumstàncies, Iglésies té una certa desconfiança envers les generalitzacions 
abstractes i les elucubracions fantasioses, i envers les teories que no ofereixen 
de seguida una possibilitat de demostració amb els peus ben assentats a terra. 

D'aquí el seu treball incansable i eficaç. L'lglésies ha posat a disposició dels 
estudiosos catalans grans quantitats de m aterials de primera mà i de primera 
qualitat, que, sense el seu esforç, haurien romàs desconeguts o de difícil con
sulta. D'una manera callada, perquè és «un home escassament donat a l'exhi
bició i nuHam~ent dotat per l'au lo bombo, que són qualitats acreditadíssimes 
de cara a la popularitat»,~19 l'lglésics ha anat contribuint a la tasca aliena, fa
cilitant les investigacions i coadjuvant a les recerques. 

En uns moments his tòrics de retrobament nacional, d'envol general de la 
cultura catalana, primer, i, després, en n1oments de tempteigs vaciHants en la 
fosca nit de la ll arga di ctadura, l glésies ha e lat el generós i desinteressa l pigall 
de les activitats geogràfiques coBectives. 

És fora de tot dubte que, sense la tasca de Josep Iglésies, la geografia de 
Catalunya no hauria assolit la plenitud actual i no tindria, avui, la mateixa 
fesom ia. 

Barcelona, setembre 1977 

38. P1:1 . PINClrEMEL: L'aménagement du Lerritoire, a «lnformation Géographlquc», mes 
de maig de 1948. 

39. X. FoRT I BUFILL: Notícia de Josep I glésies en el seu setantè aniversari, pàg. 1290. 
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Josep Jglésic ·• vi t per P. Kle ien 



Josep lglésies com a demògraf 

per Joan REBAG LIATO 

H em intentat dc r eunir l'obra de mogrà fi ca d t> Josep l glésies. Hem arrengle
r a t una quaran tena de títols (vegeu Apèndix I ) i estem cgurs - p erquè el 
mateix autor ens ho ha insinua t- que n 'hi manquen, bé que no de fonam en
tals . Cuite m a aclarir - perquè presente m un treball i no un panegíri c- que 
m olts d 'aquests estudis són breus d 'ex te nsió, i que els r ealment voluminosos 
ho són gràcies a la inclusió de docum entació transcrüa pe r l 'autor. 

Ens hem proposat d'analitzar breument i situar en el context dels estud is 
den1ogràfics cata lans - pel t ema o pe 1~ i 'autor- els treballs d'aquest ca i re 
que coneixem dc J osep Iglésies, un dels n1és prestigiosos i segurament el m é 
popular dels estud iosos de la nos tra població. I , p er a fe r-ho s is temàticame nt, 
hem assajat d'agrupar d 'alguna manera els seus estudis . Però la veritat és que 
mai no ens havíe m trobat, en intenta r d 'esbrinar e l pensament d 'un inve ti 
gador del nos tre racó geogràfic, u n autor dc temàti ca tan poc variada corn 
l'Iglésies demògra (: tots els seus treb alls d'aquest caire giren -qui no s impa
titzés amb el nostre poble diria que obscss ivan1ent- entorn de la població 
de Catalunya els s is segles darrer s. L'afi r mació no l'hem feta amb cap ombra 
pejorativa. Volcn1 d ir que Iglés ies e ns presenta, e n la quara ntena de treb all 
que esmentarem , u n objecte úni c, i gairebé sempre mestrívolament. Ens guia 
a contemplar per pa r ts i e n conjunt, de de tots els angles objectius de vi sió, 
i ens guia a auscultar, a sospesar, i fin s diria a olorar i a saborir. .. la poblac ió 
de Ca talunya . 

Atès el vessant geogràfic, realment decisiu, de Josep Iglés ies, vam pensar 
que podríem agrupar els seus treballs per la regió, coma rca o v.ila que n'és 
objecte en cada cas, p erò els titular s que hi posa, quan són territorialment 
parcials , no reflecte ixen prou el contingut: són l 'angle territorial sota el qua J 
contempla tot Ca ta lunya. I aquí l i podríem plantejar una primera objecc ió. 
Catalunya o el Principat vol dir per a Jglés ies el mateix que per a nosaltres : 
la Catalunya p lena, de les Corberes a la Sénia i al Baix Cinca . Però sovint le 
Marques de Ponent i Andorra i - eles del segle xvn - el País Rossellonè en 
són exclosos, redu int-se t erritoria lment a la Catalunya administrativa , es
panyola o esp anyola i francesa (qua tre províncies m és un departament). Cert 
que les fonts solen imposar aquest es limitacions, però ens abellaria que el 
mot Catalunya tingués sempre per al s nostres investigadors -i consti que 
per a pocs el té tant com per a I glésies- el sentjt t erri to r ial ple, definit pels 
límits actuals dc la llengua (renunciant, doncs, als límits històricament m à
xims), completa ts per les demarcacions administratives vigents. I quan això 
no sigui factible , que en delimitessin l 'abast territorial. 

Hem seguit un t ercer camí: l 'agrupam ent cronològic, pensant que si el 
demògraf-geògra f que és l 'Iglésies topava " mb problemes similars en enca-

41 



rar-se amb Ja població d'unes comarques o altres, el de1nògraf-historiador, 
que també és, h a hagut de resoldre unes dificultats de natura distinta q uan 
ha estudiat els primers segles, dificultats ciclòpies a vegades, i quan ha estu
diat els censos n1oderns, de m etodologia ja coneguda. Per això scguircn1 els 
treballs d'Iglésics agrupats per etapes cronològiques abans de sinte titzar els 
que es refereixen a tota la nostra evolució demogràfica xifrada i dc clonar-nc 
una opinió dc conjunt. 

Advertim fin aln1cnt que en converses amb l'autor hem pogut comprova r 
fins a quin punt és conscient d'algunes inconseqüències de detall, o dc les 
incorrcccion toponíinlques o de les errades numèriques, que ell m ateix ha 
corregit sovint en treballs publicats en data pos terior. Reconeixem que la 
nostra presentació dels estudis, agrupats per períodes històrics sense atendre 
a la data d'aparició de cada trebal l en concret no en facilita la constatació. 

I si 1nalgrat aquests advertiments el nostre treball pot sen1blar, en algun 
mon1ent poc afortt.mat, un catàleg d'errades, no voldriem induir ningú a pensar 
que comen tem una obra poc acabada. Només suggerir al lector poc avesat 
les precaucions amb què cal prendre la base estadís tica -la correcció de la 
qual hauria estat inacabable- d'una inves tigació poblacional, per més ben 
feta que sigui. A qualsevol obra d'aquesta cnvcgadura s'hi podrie n proposar 
centenars d'esmen es. 

lGLÉS TES I LA POBLACIÓ DE CATALUNYA AL SEGLE XlV 

Al segle xrv apareixen els fogatges generals dc Catalunya, i l'interès excep
cional que aquest sol fet els donaria r esulta acrescut perquè són r ealitzats a 
la segona meitat de segle, quan ja esdevenen punyents els efectes demogrà
fics de la Pesta Negra i les malvestats subsegüen ts. Per això Iglésies encetà 
amb aquest tema les seves coHaboracions als congressos d'Història de la Co
rona d'Aragó, concretament en el IV, celebrat a Càller el 1957, amb la comu
nicació El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV (vegeu Apèn
dix I, 5). En aquest treball, redactat a requeriment del director dc l'Arxiu, 
Ernest Martínez i Ferrando, i del facultatiu V. Salavert, Iglésies encerta direc
tament el problema més ardu: «La separació solament de dos anys entre el 
segon i e l tercer fogatge, fa reflexionar sobre l'autenticitat de la difer ència dc 
17.554 focs que hi ha entre ambdós. Aquest a diferència, en la seva ma.ior part. 
procedeix d'una estimació aparentment inflada dels focs de la majoria de les 
localitats importants. El curiós és que el primer i el tercer fogatge donen xi
fres dc població iguals o m olt semblants per les local itats indicades i, en canvi, 
el fogatge del mig, o sigui el del 1376, a disset anys de distància del primer 
fogatge i a dos anys del tercer, dóna xifres extraordinàriament superiors a 
les que apor ten els dos indica ts. Així, per exemple , Lleida té 1.213 [ocs l'any 
1359, puja a 2.234 focs el 1376 i torna a 1.213 l'any 1379; Girona t é 952 focs 
al primer recompte, 1.590 al segon i 957 al tercer; Tarragona, de 860 focs que 
mostra t enir el 1359, ascendeix a 1.366 el 1376 i davalla novament a 860 un 
pareU d 'anys més tard . .. » (pàg. 252 de la Memòria de l Congrés, publicada a 
Maddd el 1959). És a dir: els fogatges són mal datats. 

Iglésies reprèn el tema, que tracta exhaustivamcnt, en una comunicació 
a l 'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, presentada el 1961: El fogaje 
de 1365-1370 (vegeu Apèndix I, 11). La divideix en els apartats segü ents : 

1) Antecedentes, on planteja el problema [llàs tima que s'hi escolin errades 
com VI Congreso de Historia en lloc de IV, Joaquín Llobet, per Llovet, o 
J. Pons Curri, per Curi]: l 'autoritat de Pròsper de Bofarull (vegeu Apèndix li, 
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ú) havia desorientat els investigadors durant un segle. Però Joaquim Llovet, 
estudiant la població de Mataró (vegeu Ap. II, 34 i 35) demostra que el fogatge 
suposat del 1359 per P. de Bofarull és po tcrior al 1377; J. Pons i Guri, en una 
circular (núm. 4, 1960) de l'Arxiu Històric i Museu Fidel F ita d'Arenys de 
Mar, el consjdcra poc posterior al 1378, i , en canvi, el fogatge suposat del 
1376, considera que és el dc les Corts dc Cervera dc 1359-1360, en lloc del 
que creia Bofarull. 

2) Cifras de los fuegos de algunas poblaciones según las Cortes de Cervera 

Presen-ta una llista de viles confrontant els focs reials assignats pels fo
gatges dc les Corts dc Cervera, les Corts de Tortosa, i l'ed itat per Bofarull, 
ben diferent dels altres dos fogatges, que tampoc no coincideixen . Caldria 
corregir topònims com Tohir per Tuïr i San1pedor per Santpedor. 

3) Los titulares de los dominios feudales y la cronología del fogaj e atribuido 
a 1359 

Els senyors feuda ls de m olts pobles catala ns que apareixen en el fogatge 
de Bofarull, hi exerciren j urisdicció m és tard d'aques ta data. J . Llovet, es
tudiant el cas de Mataró, dóna com a data post quem la del 1377 (el primer 
treball on en parla, b é que publicat al Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis 
Històrics de 1954-1955, fou consultat a J. Iglésics el 1958). J . Pons i Guri, estu
diant el vescomtat dc Cabrera i el comtat d 'Osona, conclou que el fogatge 
és del 1381. J. Iglésies, aportant dades d'arreu de Catalunya, adn1et com a 
dates extremes el 1365 i el 1381, inclinant-se, amb dubtes, per les tardanes. 
(Caldria corregir a la llista Espluga Calva per L'Es pluga Calba, Llussà per 
Lluçà, i Testamara pel castellà Trastdmara.) 

4) Sobre la cronología del fogaje inédito clasificado como de 1376 

J. Pons i Guri dóna una bona p ista: e l fogatge considerat tradicionalment 
del 1376 reprodueix exactament (<<permet de conèixer») el de les Corts de 
Cervera dc 1359-1360. Iglésies s'aplica sagaçment a ftxar-ne l'abast. Com que 
esmenta el «non1bre dc Cervera » (segons les Corts del 1359) i el «nombre de 
Tortosa» (les Corts de Tortosa del 1365), la data mínima ha d'ésser el 1365. 
El text explica que e l nombre de Tortosa fou fixat per a la «imposició de la 
farina», que afectava exclusivmnent els focs r eials. Sovint, però, non1és apa
reix un nombre, com de Tortosa. Iglésies opina que aquest nombre únic és 
el del 1359, perquè no valia la pena de r ecomptar novam ent els focs no reials . 
Addueix com a arguments anotacions com ara «Aquest loch no fou tocat», o 
bé «és par», sempr e en comptes del nombre dc Cervera, quan el sentit reque
riria que figuressin a la colunma del nombre de Tortosa. La davallada delno
gràfica del país en aquells anys, d'altra banda, resta b en r efl ectida e n algunes 
vegueries. Així a Tortosa h om puntuali tza: «Hi ha en la ciutat e e n los fochs 
que han pagat ab eUs en fogatge IIM VI. Però en la farina no han pagat, per 
ço com foren altra vegada comptats, sinó per MDC XII». L'argumentació 
passa pels canvis dc titular a les «Cases taxades», on sovint s'exprc sa la mort 
de qui en el r ecompte anterior figurava com a titul ar. Així a la vegueria de 
Lleida el fogatge inèdit fin s a Iglésies diu que Alcanó, Sunyer , Alfés i Tabac 
pertanyen a «Johan de Barriach , ciutadà de Lleida», i el fogatge dc Bofarull a 
«hereu s d'En Johan de Barriach, quòndam ciutadà de Lleida» (en el t ext apa
reix puntuat «Barriach quòndam, ciutadà»). I conclou que, si bé aquests can
vis predominen, sovint apareix el mateix t itular en ambdós fogatges; ja que 
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la distància cronològica que els separa és sensible, però inferior a la durada 
normal d 'una vida humana. (Caldria corregir el topònin1 Tessa, del Rosselló, 
per T esà.) 

S) Otras comprobaciones, que són dues: uns fogatges del Rosselló, el Conflent 
i el Vallespir, publjcats per J . B . Alart (M.B . segons el text; vegeu Apèndix II, 0), 
que atribueix el primer a l'any J 354, i el segon al 1385. l glésies admet aquesta 
datació, alm.enys com a vigència del fogatge darrer, pero avança la data del 
primer fent-Ja posterior al 1358 i anterior al 1385, p erquè el fa correspondre 
an1b el barceloní de les Corts de Tortosa. El del 1385, en canvi, es correspon
dria amb el de Bofarull. (Les errades m és importants són el topònim Maurelles 
per Morellàs, i la data 1447 d'un fogatge posterior en lloc de 1497 i XVI siècle 
per XIV.) I l'espinosa qüesUó del comtat d'Osona, fundat el 1356 p er Bernat 
de Cabrera, confiscat el 1364, i restituït el 1372; p erò el vescon1tat de Bas, 
que n 'era part integrant, no fou restituït fin s el 1381 (segon s F. Montsalvatge) 
si és que ho fou (J. M. Pons i Guri ho nega). Pel que fa a la r esta del comtat, 
els textos introductoris semblen inserits a posta. Segons el fogatge inèdit «Los 
fochs següents són d 'esgleya de Ja vegueria d 'Osona, que eren de la casa 
tatxada de l comte d'Osona», i segons el Bofarull (b é que aquests infòlios de 
l'antic comtat sembl en un afegitó posterior), «Aquests loch s són d'esgleya de la 
casa t atxada del comte d'Osona e foren donats per scrit a Ja Deputació per en 
P. Franch qui en t emps quel senyor Rey se pres la terra del elit comte cullí 
el fogatge per menut dels dits loch s», i efectivamen t, an1bdós fogatges coinci
deixen en el detall. Això vol dir que el 1372, data dc la r estitució, és un te rme 
ante-post entre el fogatge inèdit, que ha d 'ésser anterior a] 1372 i posterior a l 
1364 (o del m.ateix any), j el de Bo farull, que hi ha d'ésser posterior, i segura
rnent tan1bé al 1382, data d'adquisició del cast ell de Palafolls que ja hi figura 
co1n dels Cabrera. El que fa esLran y és que els focs del vescOJntat de Bas no 
hi figurin també, si és que havien es tat restituïts el 1389, ni tampoc com del 
rei. Apareixen con1 a focs d'església al bisbat de Girona. 

6) El fogaje de 1378 

Hi ha dues còpies d 'un fogatge datat clarament el 1378 i di stribuït per 
bisbats. Llàstilna que es l il11iti territorialment, igu al que els fogatges p er ve
gueries, a la Cata lunya administ rativa i al País Rossellonès tradic ional! Fins 
i to t la part aragonesa i la catalana de ponent és exclosa de la diòcesi de Lleida, 
i , de la de Tortosa, la part catalana de ponent i la valenciana . 

Iglésies hi ha recmnptat 78.114 focs, similars als que ha trobat al tex t dc 
Bofaru ll: 79.079 focs (excloent-ne, entre les cases taxades, el comtat d'Osona, 
que no apareix al fogatge datat el 1378). Aquesta diferència, que, excloent dels 
recomptes les cases taxades es redueix a 765 focs, poc més d 'un u per cent, 
s'explica, gairebé totalment , per errades m ecàniques . Això el port a a con
cloure que el fogatge de BofarulJ no és més -deixant de banda les cases 
taxades, els nmnbres de les quals gaireb é coin c ideixen en tots dos recomptes
que Ja di stribució per vegueries del fogatge del 1378, r esumit per bisbats. 
Només l 'apèndix que conté el comtat d'Osona introdueix en el text de Bofarull 
un elen1ent suple tori i posterior d'uns anys. Una altra diferència é~ que alguns 
t ermes, sobretot del bisbat de Barcelona, apareixen ben desglossa ts en el 
fogatge p er bisbats i en globats amb un sol nombre en el de Bofarull. (Només 
cal corregir, al final de la nota de la pàgina 268, Deducidos unos y otros, per 
Sumados .) 
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7) Sobre la cifra total de la población catalana en 1365 

És u na altra mostra del p r irnfilamcnt estadístic de J osep l g lésies. Parteix 
de la xifra que ja h avia establert e l 1957 per al fogatge inèd it: 95.868 focs . 
Comprova ara Ja inexac t itud de l'encapçalament dels iocs del bi bat de Girona: 
«Nombre de focs qui són en la Ciutat e Bisbat dc Girona, vegue r ies de Cam
prodon e de Besalú o Ba tli a de Figueres, lo cua l és així segons lo nombre de 
Cervera, dc Tortosa, a ixí Reya1s, franquers, aloers e dc ciutadans (ciutadana en 
el text) e hon1es dc vila, e ncara dc Nobles e dc cavaller s ab le cases taxades 
del senyor Comte dc Empúries, Rocabertí e Dosona». Aques tes cascs taxades 
no hi apareixen. Iglésics suposa que les taxes eren les mate ixes del fogatge 
de Bofarull i afegeix al fogatge que ed ita 4.600 foc per a l comtal d'E mpúries, 
i 1.600 per al de Rocaber tí o Peralada. Pel que fa al comta t d'Osona, la més 
gran part ja són inclosos al fogatge inèdi t, però n'h i 1nanquen 981 (inc losa la 
vila dc Vic), detallats per Bofarull a més dels dc l'apèndix; 296 n1és del ves
comtat dc Bas, 100 del vescomtat dc Castellbò, i 623 (deduïm per substracció) 
de la bat ll ia de n 'Orri i diversos. En rasat, Cata lunya, sen e Ics Marques dc 
Ponent, ni Andorra, ni Ja Vall d'Ara n (no incorporada formaln1cnt fin s e l 
1839) n i la Fenolleda, comptava 104.069 focs . 

Ig1ésie · ra observar q ue en realitat eren més : no és segur que els 2.006 de l 
vescomtat dc Cabrera s iguin incloso · en la xifra esmentada ; i és segur que 
hi manquen e ls focs d'eclesiàsti c , e ls dc cava ll ers, de fun cionaris i altres 
d 'exempt , avaluables de 5.000 a J 0.000. Però, observa també lglés ies, com 
que tampoc no apareixe n als altres fogatges, m és val prescindir-nc per a efec
tes dc comparació. (Possib lement ca lgui corregir, entre e ls «Fochs d'esglcya 
e de cava ller s» de la pàgina 273, castell de Mayà per castell de M aya (Ma lla), 
castell e parròquia de Munl et per c. e. p. d e Múnl er.) 

8) Mo viTniento demogràfica en tre 1365 y 1385 

La xifra obtinguda, que respon seguramen t a l període 1365-1370, reve la 
que en el breu lapse de tretze a qu inze anys (fogatge dd 1378, e n vigor el 1385) 
la part coneguda dc Catalunya p erdé 20.898 focs, és a dir, un 20 % i res tà 
amb 83. 171. Iglésics explica un dcspoblan1cnt tan dramàtic com a conseqüèn
cia de lc mortaldats i pestes que, entre el 1362 i el 1381 anaren aprofundint 
el fossar obert per la Pe. ta Negra del 1348, jus t quan els supervivents entraven 
en u na fase procreadora. 

9) Las divisiones ad111inist rati vas 

La unitat territori a l i estadística era Ja vegueria, p erò Ics vegueries dc 
1365-1370 no co i_ncid icn amb les del 1304, transcrites p er Fra ncesc Can·eras i 
Candi. Una diferència, clirícn1, nacional, és que dc la vegueria dc Ll eida sc 
n'havien exclòs Fraga i fins pob.lcs de Ja Ri bera dc Cinca, avui aragonesa. Q ua nl 
al nombre de vegueries, havien desaparegut les vegueries dc sa Ral (inclosa 
en la dc Girona ), de Camarasa (en la de Lle ida ), i de Castellbò i Urgellet (en 
la de Cervera); en canvi, la reuni fi cació amb el regne de Mallorca feia reapa
rèixer la vegueria del Rosselló, el Con flent i el Va ll espir, que no hi figuraven 
el 1304. Pe l. qu e fa als límits interiors, les di ferències s'exp lique n per l'adscrip
ció diferent d 'algunes cascs taxades: el conltat de Prades passa de la vegueri3 
de Tortosa a la de Mon tbla nc; la part ampliada de la casa de Cardona, de la 
vegueria de Manresa a la dc Cervera; i el comtat d'Osona i les a ltres terres de ls 
Cabrera passen en part de la veguera de Gi rona a les de Vic i de Barcelona. 

Iglésies calcula u na superficie foga tj ada de 34.928 km 2
; recompta ent re 

les 14 vegueries 102.069 focs (fan dc m al a tr ibui r els 2.000 focs que m a nquen 
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a l'antic comtat d'Osona i d'altres ), que corresponen a 2,92 focs per krn2
• Les 

vegueries més extenses són ara les dc Girona (amb el bisbat, la sots-vegueria 
dc Besalú, la vegueria dc Camprodon, la batllia de fj gueres, i els comtats 
d'Empúries, de Rocabertí i d'Osona, aquest t còrican1ent): 4.382 km2

; i dc 
Lleida (an1b el comtat d'Urgell i el Marquesat): 4.241 km2

• Les de 1nés po
blació absoluta són la de Girona amb 17.656 focs, Lleida an1b 12.566, i Barce
lona (i el Vallès) mnb 12.240; aquesta és la de n1és densitat (6,45 focs per .kJ.n:!), 
seguida dc Tàrrega (amb la casa d'Anglesola , 5,18 focs) i Tarragona (i el Can1p, 
4,98 focs). Les altres nou vegueries eren les de Vilafranca (i el Penedès), Cer
vera (i la casa de Cardona), Montblanc (amb el comtat de Prades i el Priorat 
dc Catalunya), Pallars (amb el comtat i amb les cases d'Abella , d'Brill i de 
Bellera, que apareixen depenent conjuntament de Lleida i del Pa llars), de Per
pinyà o del Rosselló, el Conflent i el Vallespir (amb el bisbat d'Elna, el priorat 
d'Espirà i el vescomtat d'Il la i de Canet), la de Puigcerdà o de Cerdanya i el 
Baridà (amb el vescomtat de Castellbò ), la de Manresa (amb la de Berga o 
Ber guedà, la sots-vegueria de Moià o Moianès, la ca a de Peguera, l 'honor dc 
La Portella i l 'honor dc Bagà i baronia dc Josa), Ja dc Tortosa (amb Ja Caste
llania d'Amposta), i la d'Osona, Ripoll i el Ripollès (amb l'antic con1tat 
d 'Osona). 

10) Las «cases taxades» 

En el preàn1bul Iglésics (que insist eix, supose1n que per la pressw «es
panyolista» que patia l 'Acadèmia de Ciències de Barcelona el 1961, en la dis
tinció entre una Catalunya «estricta» i un «Conjunt català»), fa observar que 
les entitats de població no taxades són 1.230 en el fogatge que es tudia i 1.875 
en el de Bofarull. Aquest increment d'un 52 % en tan pocs anys es deu haver 
d'explicar bàsicament per un major detall documental, puix que la població 
minvava. A més, Iglésies diu que la tendèncja del segle era 1nés aviat de su
primir les cascs ta.'{ades, i que en el fogatge del 1497 ja no h i ha interès a 
discriminar les cases taxades. Hem sumat els focs t axats en tots dos fogatges: 
el que era inèdit en té 28.533, i l'editat per Bofarull, suposant invariades Jes 
taxes que Iglésics no comenta, 21.915. Aquesta minva de focs estaria d 'acord 
amb la minva gener al de Catalunya, xifrada en un 20% per Iglésics. Deixant 
dc banda «alguna batllia de la casa de Cabrera», ]es cases taxades princi
pals eren 1 6: 

1. - La Castellania d'Amposta, dels hospitaler s. Centrada originàriament 
en el castell d'Amposta, la vila formava part del terme major dc Tortosa. La 
Castellania comprenia les comandes de Miravet, nou centre ad ministratiu , 
Horta de Sant Joan, Ascó i Ulldecona (el t ext parla dc cinc: potser sobreentén 
la del castell d'Am.posta, perquè no sembla que es refereixi a la de Vilalba dels 
Arcs i n1enys encara a la de La Sénia; manca el fogatge «per m enut», que ho· 
podria aclarir) . S 'estenia per Terra Alta, Ja Ribera d'Ebre i Montsià. 

2.- El comtat de Prades, administrat des de Falset. S'estenia pel Priorat, 
la Ribera d'Ebre, el Can1p Baix i Alt, i la Conca de Barber à. 

3.- El con1tat d 'Urgell , ad1ninistrat des de Balaguer. S 'est én per la No
guera i l'Urgell. 

4.- El com tat de Pallars, centrat a Sort, s 'es tenia pels dos Pallars i l'Alta 
Ribagorça. 

5. - E l comtat d'Empúries, la més poblada de les cases taxades ( 4.600 focs, 
10,2 per km 2 ), centrat a Castelló, s 'estenia pels do Empordans. 

6.- El vescomtat dc Castellbò s'estenia per l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, 
les dues Cerdanyes, Osona , el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. 
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7.- E l vcscon1tat dc Cardona, la 1nés extensa de les cases taxades ( 1.578. 
kilòn1etres quadrats), s'estenia pel Solsonès, la Segarra, Anoia, Bages, l'Alt 
Camp i l'Alt Pen edès. 

8.- E l vescomtat de Rocabertí o dc Peralada, centrat en aquesta vila (en 
el text, Perelada), s'estenia per l'Alt En1pordà. 

9.- E l n1arquesat dc Camarasa, s'est enia per la Noguera i el Pallars Jussà. 
Iglésies opjna que hi ha alguna errada en el seu fogatge, puix que li atribueix 
3.300 focs i en el de Bofarull només en recompta 700. 

10.- La baronia d'Abella, al Pa llars Jussà. 
11.- La baronia d 'Escornalbou, al Baix Camp i el Priorat; sc centrava a 

Vilanova d'Escornalbou. 
12.- La casa de Bellera (Ballera, en el text), s'estenia pels dos Pallars, com 
13. - la d'Brill, centrada a l 'Alta Ribagorça. 
14.- La casa d'Anglesola t enia les terres al Segrià i l'Urgell. 
15.- La casa de Peguera, al Berguedà i al Bages. 
16. - I e l Priorat de Catalunya administrava les terres dels hospitalers dis

contínues, esparses per tot el país, fora dc les terres de l'Ebre, agrupades a la 
Castellania d'Amposta. 

11) Las comarcas 

Iglésies exposa honradament les d ificultats que ha trobat per a confegir 
els càlculs de població comarcal. Unes vegades no h i ha dada, i la supleix per 
Ja d 'un fogatge del mateix segle (separats per menys d'una generació, com 
s'ha dit); s i li manca, no gosa recórrer al fogat ge del 1497, 1nassa distanciat. 
A vegades hi ha una sola dada per a tota una regió, la de l'Ebre, impossible de 
destriar an1b segureta t. Finalment, les cases taxades, q uan en posseïm dades 
de població admissibles, cavalquen damunt comarques distintes i cal assignar 
la totalitat a una d'elles. El resultat dc les correccions de xifres a què es veu 
obligat el nostre investigador és el següent. Per a unes comarques cal pres
cindir d'una part de la superfície; Ba ix Ll obregat, els dos Vallès, Alt Penedès 
i Garraf, Garrotxa, Gironès i Selva; Alt Camp, Baix, i Conca de Barberà; Ri
bera d'Ebre; Ripollè , Berguedà, Bages i Anoia, Garrigues, Segrià i Urgell , 
i el conjunt del Pallars. A unes altres cal afegir-hi terres que no els pertoquen: 
Maresme; conj unt de l'Empordà; Tarragonès; Baix Ebre; Osona; Noguera; 
Alt Urgell. En algunes cal completar e.ls focs comptats: els clos Vallès; l'Em
pordà; Osona i Ripollès; Noguera i Urgell; conjunt de la Cerdanya; Alt Ur
gell i Pallars. Les xifres d'algunes comarques (Priorat; Terra Alta i Montsià; 
Solsonès; Segarra) apareixen incloses o distribuïdes entre d'altres. Finalment, 
com que el límits de ponent són e ls de la Catalunya adminis trativa, la part 
d'Alta Ribagorça oriental s'inclou en el Pallars Jussà, i resten rcta11ades per 
ponent Ja Terra Alta i la Ribera d'Ebre . (Una errada d'impre1nta que es r epe
teix és la forma Renillars per R ellinars. ) 

12) La densiclacl de población comarcal 

Un cop adaptades la superfície i la població a la informació obtinguda, les 
àrees comarcals més extenses són el Pallars (2.874 km :! ), la Noguera (2.062) j 

l'Empordà (2.018), i les més redul"des el Capcir (180 kn12
) , el Barcelonès (157) 

i la Ribera d'Ebre (155). La població màxima és la de l 'Empordà (9.191 focs), 
seguit dc la Noguera (7.803) i el Barcelonès (7.485), i la n1ínima la de la Ribera 
d'Ebre (173 focs) i el Capcir (180). Pel que fa a Ja densitat resultant, si excep
tuem el Barcelonès ( 47 ,57 focs per km2

), els contrasts són molt moderats, 
entre u n i sis focs / krn 2 • 
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I glésies distingeix cinc regions de població. Una, de més de tres focs per 
quilòme tre quadrat, a l llarg dels eixos Barcelona i Tarragona-Lleida, que com
prèn, a més del Barcelonès , el Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, 
Anoia, Camp de Tarragona, Conca de Barberà, Urge ll , Segarra, Noguera i Se
g rià. Un segon grup és el del nord-cst, centrat a la regió de la tramuntana: 
Rosselló-Vallespir-Empordà-Gironès-Garrotxa, també entre 3 i 6 focs/km2 • En
tre ambdues r egions se n'estén una de densitat n1itjana (2-3 focs/km:¿, cen
trada a la Muntanya Oriental humida: Cerdanya i Conflent, Ripollès i Osona, 
Selva, els dos VaJlès, Bages. Finalment, hi ha dues regions poc poblades 
( 1-2 focs/ km~): la del Pir ineu i eJ Pre-pirineu centrals (Pallars, Alt Urgell , 
Solsonès i Berguedà), i la conca dc l 'Ebre (Garrigues, Priorat, Ribera, Baix 
Ebre, Montsià i Terra Alta). 

13) Tendencia de los fuegos 1'eales entre 1359 y 1365 

Mal grat els pocs anys que separen les Corts de Cervera i de Tortosa, la 
n1inva dc població hi és sensible. Entre les viles i ciutats , només augmenta Ja 
de Barcelona ( 1,5 °A1 ), i en canvi Cervera i Pe rpinyà p erden un 20 % cada una, 
Puigcerdà un 24 %, I gualada un 35 % ... Mentre les vegueries de Barcelona -¡ 
Tarragona e ncara es defensen, la de Vila(ranca del P enedès minva un 16 % 
d'un fogatjan1ent a l 'altre, la de Perpinyà un 17 %, la de Tortosa m és d 'un 19 %, 
Ja de Cervera un 20 % . El despoblament és esfer eïdor. (En toponímia s'ha es
n1unyit Fluilà en lloc de Fuyllà [Fullà].) 

14) Errores a que puede inducir una Iee fura sínzple de las cif ras de f u egos 
atribuidas a algunas ciudades 

En algunes capi tals administratives les xi fres dels fogatges osciHen es tranya
Inent. I glésies en compara la població de les distintes entitats que les compo
nen, i que sovint n01nés apareixen detallades en un dels tres fogatges, i acon
segueix d'explicar les anomalies perquè els nombres no detallats es r efe reixen 
també a vegades al «term e major» o «genera l», i d'altres al «terme m enut». 
Les viles estudiades són: 

a) Tarragona: 1.366 focs en el fogatge de 1365-1370. 860 en el del 1378, i 
1.127 en el de Bofarull (1378-1385 ). És que en el del 1378 no hi són compreses 
«les faldes», que inclouen, a més dc la resta de l'actual municipi de Tarragona 
els de Botarell , Constantí, el Milà, els Pallaresos, el Rourell, Vila-seca de Sol
cina i part d'altres de les tres comarques del Cmnp, amb 436 focs n1és (199 a 
Con stantí). 

b) Tortosa, amb 2.006 focs e n 1365-1370 (dels quals n01nés 1.621 paguen 
im.post «en la farina»), i 1.456 en els posteriors: 991 a la ciutat ,i e ls altres a 
la resta del municipi actual , als d'Aldover, Amposta, Benifallet, Alfara dels 
Ports, la Galera de l Pla, Godall, Paüls dels Ports, e l Perelló, Roquetes, Tivenys 
i Xerta, i, en general, tot el Baix Ebre i part del Montsià. 

e) Montblanc, amb 601 focs en 1365-1370, 604 en el del 1378 j 610 en el de 
1378-1385; d 'aques ts dos darrers, e n consten 457 a Ja vila, i e ls altres a la resta 
de l terme actual i al de Blancafort. 

d) Lleida passà de 2.234 focs en 1365-1370 a 1.586 en e ls fogatges pos te
r iors. Pe rò englobaven tot el «consell general de la paheria»: 1.213 focs a 
Lleida ci utat i els 373 r estants escampats p el terme actual i per d'altres: El s 
Alamús, Aln1acelles, Bell-lloc d'Urgell. Les Borges Blanques, Torres de Segre, 
Vilanova d'Alpjcal. . . pertanyents al Segrià i les Garrigues. 
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15) Distribución de fuegos según la naturaleza de su condición feudal 

Sobre e l total de 102.069 focs r ecomptats, Iglé ics troba que els aloers només 
representen un 0,7 % . Inexistents a la 1najoria de vegueries, només a la de 
Girona assoleixen un 2,9 % . Els focs de ciutadans a1nb prou feines si superen 
un 4 % . Inexist ents a la meitat de les vegueries, només pesen a les dc Cervera 
(14,45 %) i Barcelona (14 % ). A la Catalunya d'aleshores predominaven els 
focs de nobles i cavallers (38,4 %), n1algrat que fos sin inexistents a la ve
gueria de Tortosa. Aquest predomini era aclapa rador a les vegueries dc Pallars 
(83,9 %) i Lleida (79,5 %, molt fort a Jes de Tàrrega (60,1 %) i Gi rona (51,5 % ), 
i no comptava a Ja de Tarragona (3,9 % ). Els focs eclesiàs tics, n1algrat que es 
tractava de jurisdicció i no hi eren compresos ni els sacerdots ni els religio
sos dels convents, eren non1brosos (25,9 % ): n1olt elevats a la vegueria arque
bisbal de Tarragona (91,7 % ), també predominaven a les de Tortosa (57,4 % ), 
gràcies a la Cas tellania, i de Montblanc (50,2 % ), gràcies també als hospitalers 
i als cistercencs de Poble t. Els mínims apareixen a les dc Lleida (2,4 %) i de 
Puigcerdà (4,2 %). Finalment els focs reials er en un 30,9 % . Predominaven a 
les vegueries de Barcelona (59,6 % ) i Perpinyà (50,4 % ), i relativament a les 
de Puigcerdà (49,6%) i Vic (47,9%). Els mínims es troben a les de Pallars 
(2,75 %) i Tarragona ( 4,4 % ). 

Apèndix 

Conté en quaranta pàgines la relació dels focs segons els nombres de Cer
ver a i dc Tor to a. Dins cada vegueria s'especifiqu en els focs de cada natura
lesa per locaLitats . Si alguna cosa h avíem de demanar per facili tar encara més 
la comprensió al lector, fóra l'equivalència moderna dels topònims, a vegades 
corre ponents a un despoblat actual. l , en el text, la introducció siste1nàtica 
d'accents i dièrc is que, en un idion1a com el nostre, aj uden fin i tot a no 
alterar les vocals. 

ESTUDT SOBRE EL SEG LE XVI 

Sobre el llarg període en què regnaren a Ca talunya e ls Tras tà mares i e ls 
Àustrics només posseïn1 tres fogatges prou acos tats (del 1497 al 1553), que 
l glésies estudia en cinc treballs que coneguem: El poblament de Catalw1ya 
en els dies de Pere Gil, inclòs a Pere Gil, S.!. (1551-1622) i la seva Geografia de 
Catalllnya (vegeu Apènd ix I , 1); El poblament de Catalunya en el segle XV I 
(vegeu Ap. I, 3); Distribució comarcal de la població catalana a la primera 
meitat del segle XVI (vegeu Ap. I , 4); E l poblament de la cornarca d 'Igualada 
en els temps de Ferran el Catòlic ('vegeu Ap. I, 13); i Com es feia un fogatge 
(vegeu Ap. I, 18), que es refereix al dc 1496-1497 i que comen tarem en primer 
terme, a basc dc Eragn1ents transcrits per l'autor, i que no ens sab en1 es tar 
de copiar: 

1) Com es feia w1 fogatge 

Les Corts dc Tortosa del 1496 acordaren d'oferir al rei soldats p er a la 
guer ra de França, i per tal dc mantenir-los «ha ünposat la dita Cort alguns 
drets e fogatge dc deu sòlidos per foch sobre quiscun cap de famí lia del d it 
Principa t a quatre anys». «E per nombrar los fochs e caps de família del dit 
principat la dita cort elegí divuit persones, sis dc quiscun s tan1ent, qui, amb 
los escrivents elets per la dita cort, fessen la dita nu.meració segons forma de 
Ja comissió a e11a donada.» «A les qual s divuit persones és feta comissió segons 
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la forma e cmnpartiment de elles davall conegut de anar a fer la numeració 
de tots los fochs de qualsevol condició que sian poblat s e habitants en lo Prin
cipat.» Es comprometen a «personar-se en les ciutats e a totes les viles e lochs 
de non1bre de cent fochs e dc dit nombre en amunt. E per la dita numeració 
en les a l tres parts faran la congregació de les viles e parròquies del dit Prin
cipat en alguna vila e loch, que serà més fàcil a la congregació dels lochs, 
que congregar hi volran, segons los serà vist més còmodament se puga fer e 
m és promta», <<Convocaran aquelles viles e parròquies de les vegueries e hon 
estan, segons dit és, faran treure als jurats, baHcs, r ectors e vicaris de les 
dites viles e parròquies lo nombre verdader dc tots los fochs de les persones 
dels stamcnts eclesiàstichs, militar e real, e qualsevulga altres poblats en dites 
viles, lochs e parròquies. Los quals jurats, regidors, baHes, rectors o vicaris 
havèn pres tat, ço és, los eclesiàstics, sagrament, e los laychs, sagran1ent e 
hmncnatge e tots ohida sentència de ver, promulgada per aquells eclesiàstics 
que han a fer la dita numeració, als quals sta clonada potestat dc poder pro
mulgar aquella per aquest acte tant solament, que treuran e clonaran la ver
dadera nòmina de tots los fochs poblats en aquelles ciutats, viles, lochs, tér
mens e parròquies». «fbem ( ... ) ordena la d ita Cort que si 's morien en algunes 
ciutats, viles, lochs, térmens e parròquies de les vegueries e parts hon se ha 
fer dita numeració e encara si per cau sa de la guerra era vist que los que 
eren comissionats, còn1odamcnt e segura no poder anar a fer una numeració 
en algunes parts de les terres fronterer es ( ... ) en tals casos ( ... ) h avèn semblant 
de fer venir los fogalers e habitants de les ciutats, viles e parròquies e tér
mens damunt elits ( ... ) ahon se mòrien encara que fossin de cent fochs o per 
cent en amunt a aqu elles ciutats, viles, lochs, térmens e parròquies ahon més 
còmodament veuran e coneguen la dita numeració deure poder-se fer ... » 

Les divui t persones foren distribuïdes en sis ternes per a empadronar, res
pectivament: 1) les vegueries de Barcelona, Vi c, Manr esa-Berga, i Vilafranca; 
2) vegueria dc Girona, sots-vegueria de Besalú, i «Camprodon e les n1untanyes»; 
3) comtats de Rosselló i Cerdanya; 4) vegueries d'Urgell i Pallars, Balaguer i 
Agra1nunt; S) vegueries de Lleida, Tàrrega, Cervera i ducat de Cardona; 6) i ve
gueries dc Tarragona, Montblanc, Tortosa, comtat de Prades i baronia d 'Enten
ça. Iglés ics detalla les peripècies del fogatjament realitzat per aquesta sisena 
terna. 

A la vegueria de Tarragona, després de complimen tar les formalitats esta
blertes, es traslladen personalmen t a les ciutats i viles de cent focs per amunt: 
Tarragona, Constantí, Reus, CambriJs de Mar, La Selva del Camp, Alcover , 
Vall s i Riudoms. I a cadascuna citen els representan ts d'un grapat de locali
tats, que acuden sol-lícits al requeriment dels comissionats de la Diputació i 
del General de Catalunya. Però, com que a La Selva hi ha pestilència, els seus 
representants són citats a Alcover. A la vegueria de Montblanc les viles dc 
n1és de cent focs són Montblanc, Sarral, L'Espluga de Francolí i L'Albi. Hi van 
els representants dels pobles, 1 levat els de l 'honor del monesti r dc Poblet, que 
aHegucn llur pertinença a la vegueria de Lleida, més llunyana. Els del comtat 
de Prades foren citats a la vila de Prades, llevat els que pertanyien a la car
toixa d'Escaladei. Els de la baronia d'Entença a Ics viles de Falset, Garcia, 
Móra d'Ebre i Tivissa. I els dc la veguer.ia de Tortosa a Tortosa, Ulldccona, 
GaRdesa, Batea i Ascó, però resten en blanc els llocs que havien de compa
rèixer a aquesta vila. 

En unes consideracions ftn als, Iglésies valora ben positivament, que es 
diria avui, l 'activitat dels fogalers. Observa amb finor el respecte que mereixen 
les seves persones i Ja seva tasca i que volen palesar la separació de funcions 
amb les au toritat s reials, eclesiàstiques o mi litars, constituint-se fora de ll urs 
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locals, l'intent de defugir, en alguns casos, el fogatjament, com sembla e l cas 
del monestir dc Poble t; el rigor amb què són comprovades les localitats des
poblades i n'apareixen inscriles dc n oves (aquestes, en el fogatge del 1553 ); 
la impossibili tat d 'eludir el recompte per a ls focs eclesiàstics o militar s; però 
la possibi1itat que en t enien els focs reials, bé que no considera que, per les 
penes morals (sagrament) i altres materials que els podia reportar, en fessin 
més ús, malgrat les finalita ts fisca ls dels fogatges, que els ajuntaments ac tuals 
a l'hora d'empadronar. 

2 ) El poblament de Catalunya en els dies de Pere Gil 
ÉS el primer treball demogràfic publicat per Iglésies (1949). Després d'unes 

consider acions sobre els t res fogatges complets, amb la ma teixa Jim.itacló terri
torial que els del segle XIV (sense Andorra, ni Ja Vall d'Aran, ni les Marques de 
Ponent), presenta una relació dc municipi a1nb un centenar de focs com a 
mínim (baixa a 90 per a la Catalunya del Nor d) . S 'hi escolen algunes errades 
nun1èr iques, rectificades a les publicacions posteriors de l'au tor, i, a la pàgi
na 121 de l 'obra, la data 1359 en lloc de l'establer ta posteriorment (vegeu II : 
l glésies i la població de Catalunya al segle xrv) pel mateix Iglésies en 1378-1381, 
i on diu el desequilibri actual, on el Principat veu concentrada la meitat, pel 
cap baix, de la seva població en una sola ciutat, ha de dir un terç. El fet de 
mancar la població de Barcelona el 1553 condueix Iglésies a facilitar dades 
sobre l 'evolució de la ciutat: 7.160 focs el 1464, que es tima en 35.800 hab.itants, 
i els Anuaris Estadís tics de Barcelona, a base de 4,5 habitants per foc, en 
32.220; el 1497, 5.731 focs; el 1515 i potser el 1553, 6.432 (a les pub licacions se
güents, l'autor rectificarà aquestes xifres); i el 1657, 64.000 habi tants, que de
vien ésser 12.800 focs. 

Tot seguit ens informa sobre la població total, el pes dc la capital i les 
viles principals, els focs eclesiàstics (un 6 % exclosa Barcelona ciutat); els 
moros, que ja no apareixen en aquest fogatge, i els nobiliaris (exclosa també 
Barcelona, un 0,8 % ). Pel que fa a les viles, e l.s focs ccl.esiàs tics són abundosos 
a les que tenen bisbe, com Elna (30% ), La Seu d'Urgell: (27 % ), Girona (15 o/o ), 
Lleida (13 %), Tarragona i Vic ( 12 %), Tortosa (10 %); i a d 'altres, amb mones
tirs i canòniques : Arles (19 % ), Ripoll (18 % ), Gu issona (16,5 % ), Tremp 
(14 % ), Car dona (13 % ), Puigcerclà i. Vinçà (Vinca en el text ) ( 12 % ), e tc.; i mi
gr ats a viles m ercaderes, com Vall s i Reus ( 4 % ). 

Finalmen t, r ecorda que Pere Gil parl a dels «regalats» de Barcelona, es
tiuejants que ja el 1497 t enen torres fins a Sant Feliu de Llobregat, a Badalona 
i a l'Hospitale t de Llobregat, a Sant Anclre·~.l dc Palomar, a Sants i a Sant Mar
tí dc Provençals, on eren més nombroses qu e els habitatges. 

3) E l poblament de Catalunya en el segle XVI 
És l 'ob ra bàsica sobre aquest període, guanyadora del Premi Francesc 

Cambó 1952 de l'Institut, i resumida parcialm.en t per l 'au tor a Distribució 
comarcal de la població catalana a la primera m eitat del segle XVI . Té l'in
terès de presentar les grans línies del que en podríem dir «mètode Iglésies 
d'exposició demogràfica» . 

4) Per coZ.Zectes 
Unitats censals-fiscals que aplegaven els focs reials d'una vegueria, els 

eclesiàstics, o bé una casa taxada. N'h i ha un màxim dc 32, mai no coinciclent3 
en dos dels tres fogatges estudiats. Iglésies, que comença p resentan t les fonts, 
observa que el 1nés inexacte és el del 1497 (hi troba 367 focs comptat s dues 
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vegades i 2.664 d 'omesos); en el del 1515 en sobren 68 i en manque n 3.918, i 
en el dc 1553 en sobren 19 i en manquen 7.110, incloent-hi la ciutat de Barce
lona. En el del 1497 apareixen 22 coHectcs, de les quals la de Girona assoleix 
12.700 focs i la de Ripol l només 285. En el del1515, de 26 coHect es, la de Girona 
(menys extensa que abans ) en té 9.142 i, a l 'a ltre extrem, 269 la de Ripoll i 
297 la dc la Seu d'Urgell. I el 1553, de 29 coHectcs, la dc Girona té 10.839 focs, 
la de Ripoll desapareix, i la nova de Poble t en té 369. 

5) Taula comarcal 

Després d'una minuciosa «discriminació» del focs «fogatjats», Iglésies arri
ba a establir per al conjunt dc Catalunya 63.234 focs el 1497, 66.489 e l 1515, 
i 72.318 el 1553. Al r evés que la segona mc i taL del segle xrv i tot el xv, doncs, 
la tònica cic la primera n1eitat del XVI és dc r ecuperació. 

Pe r comarques, la xifra més alta corresponia a l Barcelonès amb 6.440 focs 
i a la coHccta del Rosselló (amb el Vallespir), 6.466; el 1515 el Barcelonès 
n'aplegava 7.038, i el Rosselló amb el Vallesp ir 5.826 ; i el 1553 se'n fogatjaren 
6.963 a l Barcelonès (inclosos 6.396 de Barcelona, segons un quadern posterior 
basat en el mateix fogatge) i 4.421 al Rosselló amb el Vallespir. Les guerres 
amb França expliquen la gran davallada de Ja població rossellonesa i valles
pirana. El 1.497 els mínims dc població eren enregistrats al B aix Penedès 
(282 focs) i al Garraf (264 ), i a l'Alla Cerdanya (274 focs sense el Capcir), que 
el 1515 en r egistraren 311, 275 i 289, r espectivament; i el 1553, 362, 408 i 330, 
amb una recuperació notabl e. 

Seguint la divisió regional de la Generalitat, de la qual Iglésics és un veri
table campió, les regions més pobl ades el 1497 són la n (Girona), amb 12.241 
foc , i la 1 (Barcelona ), amb 11.126, que el 1515 enregis traren 12.571 i 12.121 focs, 
respectivament, i 13.801 i 12.802 el 1553. La més despoblada el 1497 és la v 
(Tortosa), amb 2.674 focs, que passen a 3.034 el 1515 i a 2.986 el 1553. 

6) La densitat de població 

En un a nota a l peu dc la pàgina 7 reconeix hones tament que <<Cl primer 
fogatge català que dóna ensems r elació de foc i d'habitants pertany al se
gle xvnr (1716-1718) i contradiu la norma univer al [no ens ho sembla tant] ( ... ) 
a cada foc li corresponen S ànimes ( ... ) cada foc solament en repre en ta r ia 
unes 4 ... mantenün la norma universaln1ent admesa dc 5 ànimes per foc ... », 

encara que la comprovació sigui posterior en do segles als censos dc què par la 
Iglésies. Comcnta.ren1 exclusivament les xifres dc focs, que er en per al conjunt 
dc Cata lunya d'1 ,78 per kilòmetre quadrat el 1497, el 1515 d'1,87, i de 2,03 el 
1553. 

La comar ca més den~ament poblada després del Barcelonès ( 40,935 focs 
per km 2 el 1497, 44,8 el 1515 i 44,26 el 1553) és el Baix Empordà (4,2 focs/km2 

el 1497; 4,26 el 1515, i 4,56 e l 1553), juntament amb el Tarragonès (3,5 focs/ 
km~ e l 1497, 4,15 el 1515, i 5,2, passant al segon lloc, el 1553 ), el Gironès (3,79 
focs/krn ~, 3,94 i 4,395, respec ti vam ent), i el Maresme (3,27, 3,43 i 4,09 focs/km 2

). 

I les més despoblades, el Berguedà (0,45 focs/km~, 0,6 i 0,835), el Pa lla rs Sobirà 
(0,67, 0,69 i 0,77 focs / kn1:!), i el Montsià (0,76, 0,82 i 0,89). La regió Jn és poblada 
és naturalment la I ( 4,5 (ocs/km2

, 4,9 i 5,17), i la més despoblada la lX ( la Seu 
d'Urgell-Tremp, exclosa la Va ll d 'Aran: 0,78, 0,76 i 0,87 focs/km:!). 

7) Ascens i retrocés del poblam ent comarcal 

El ri tm e de creixença s'ale nteix del període inicial, encara sota Ferran II 
(1497-1515: 180,83 focs per any) al que s'allarga fins a mitjan segle (1515-1553), 
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_ia sota un Àustria: 153,39 focs. Les comarques que creixen més són durant el 
prim er p eríode el Barcelonès i e l Segrià (33,22 focs cada any), que sumen més 
d'un terç de l ' incr en1ent global, i durant el segon l'Alt Camp (1 6,87 focs per any). 
I les n1inves n1és considerab les les proporciona el bloc Rosselló-Vallespir-Co:n-
1lent, amb 36,33 focs anua ls durant el primer període i 39,37 durant el segon. 
Per regions donen Ja creixença n1és a lta la VIII (Lleida) amb 67,45 focs per any, 
i la I amb 55,28, durant el prirncr període, i durant el segon, la 111 (Tarragona) 
amb 36,34 focs per any, i la II (Girona) amb 32.37. Les minves més fortes cor
responen naturaln1cnt a la regió dc Perpinyà, que podríem anomenar x: pe rd 
35,5 focs cada any del primer període i 38,29 cada any del segon. 

8) El poblament segons l'allitud 

Ocupa a partir d'aquest treball un lloc en la metodologia ci'Iglésies. Gosa
ríem proposar, però, que d'ara endavant no sigui n adoptats u ns llindars alti
tudinals (cada 250 metres) que deixen un regust mecanki la, d'una mica dc 
simetria aritmètica. Ens sentim partidaris dc la gradació altimètrica que el 
mestre Pau Vila havia proposat el 1938 per a l 'espai català, amb uns Jlindars 
ben significat ius: 200, 600 j 1.200 metres alt. Fins a 200 me tres alt s'estenen les 
planes òplimcs per a l'agricultura in tens iva, Ja gran indústria i e ls transports 
massius; 600 metres és e l límit entre e ls conreus medi tcrranis més tip ics (vinya 
i ol ivera, ametller i, fins fa poc, figuera), i els de 1nuntanya baixa j müjana ; 
a 1.200 1netres comença la veritable muntanya, que ha vi ·cut tradicionalment 
dc la ramaderia i l 'explotació forestal, a les quals s'han afegit les obres hidro
elèc triques i el turisme i similars. 

Segons el recompte d'Iglésies, a les planes inferiors a 250 metres alt dc la 
Catalunya administrativa (un altre muti lament terri tori al) hi vivia el 1497 el 
54,7 lYo dc Ja població, especialment al Barcelonès i, en general, a les clucs 
primeres regions. El 1515 era un 55,26 C\1(¡ i el 1553 un 53,93 % . Als planells entre 
250 i 500 me tres a lt, e l 1497 hi vivia un 20,08% dc la població, especialment a 
la Noguera i l'Urgell i, en general, a la regió VJ.II. E l 1515 eren un 21,03 %, i e l 
1553 un 21,42 °AL Les terres entre 500 i 750 m etres alt sostenien un 13,75 °/o dc la 
població el 1497, c. pccialn1ent a la Segarra i a Osona, si bé en conjunt la regió 
més poblada és la ur (Manresa). El 151 5 la participació era d'un 13,96 °o, i el 
1553 d'un 14,48 % . A partir d'aque ta a lli Lud (750 n1) la te ndència poblacional 
es capgira i Ics terres al tes, ben poblades fm s aleshores, lendei.xen a despoblar
sc, s i més no relativmncnt. Les situades entre 750 i 1.000 metres d'altitud 
hostatgen un 5,16% de la població l 'any 1497, en primer lloc a Osona i el Ri
pollès, i a n1és a la regió l X (Tremp-La Seu d'Urgell) . El 15 15 aquesta pobla
ció és un 4,57 c~h, i e l 1553 un 5,05% (Pallars Jussà a més d'Osona-Ripol lès). 
A muntanya, en general per sota dels 1.250 metres, hi vivien el 5,57 % de les 
famílies el 1497, ·obretot a la Baixa Cerdanya, a la res ta cic la regió vr i a tota 
la rx. El 1515 eren un 5,15 0/o i el 1553 un 5,08 % . 

9) Els focs moros 
Cal sospitar que no apareixen to ls e ls que hi havia: és inversemblant que 

el 1553 haguessin desaparegut completament, i que de les tres coHectes que 
n'enregistraren el 1497 (Lleida, Tor tosa i la Cartoixa), e l 1515 només en r es
tessin a la primera. Hi podem afegir el testimoni d 'Iglésies sobre Benissanet, 
on el fogatge del 1497 no enregistra focs sarraïns, però sí n om s de moros com 
a caps de foc. 

Els focs inscrits com a moros el 1497 són 695, repartits entre· la Ribera 
d 'Ebre , el Segrià i el Baix Ebre . Molt pocs a les ciutats de Lleida (2,8 %) i 
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Tortosa ( 4,8 o/o ), són nombrosos a alguns pobles del Baix Ebre (Benifallet, 
Tivenys) i la Ribera (Móra, Garcia, Flix, Tivissa), i majoritaris a Vinebre 
(55,3 o/o ), Ascó (135 focs, el 82,3 o/o ), Miravet (96,6 o/o ), Ai tona (72,4 %) i Se
ròs (72,1 o/o, que el 1515 arriben a 124 focs, el 78 o/o de les llars). 

10) Les principals poblacions 

El 1497 Barcelona, amb els seus 5.847 focs, ja r epresentava el 9,24 o/o de la 
població dc Catalunya i l a seguien Perpinyà (2.967 focs), Tortosa amb el seu 
terme (1.006), Girona (985), Lleida amb el seu terme (873), Vic (592), Tarrago
na (579), Balaguer ( 467 ), Cervera de Segarra ( 449), Puigcerdà ( 403 ) i, fins a 
300 focs (la segona taula es tadística diu de 300 a 400, però aplega els que en 
tenen fins a 500) Castelló d'En1púries a l'Alt E1npordà, Reus, Montblanc, Vila
franca del Penedès, UJldecona al Montsià, Solsona, Manresa, i Elna al Rosselló. 
El 1515 el p es de Barcelona s'havia consolidat (9,67 o/o ), però havia minvat el 
de Perpinyà, amb 2.745 focs, el de Vic (560), Balaguer (417), Puigcerdà i Elna 
(la proximitat a una frontera hostil). En canvi Lleida havia passat a tercer 
lloc (1.184 focs) i havien ascendit a 300 focs i escaig Valls, Olot amb el terme 
i La Selva del Camp (Baix Camp). El 1553 Barcelona havia minvat relativa
ment (8,84 o/o) i fins absolutament (6.396 focs), s1 bé no tant com Perpinyà 
( 1.755 focs), Tortosa (988), Balaguer (369) i Elna. Les altres viles es mante
nien o cre ixien. Girona sc s ituava en tercer l1oc ( 1.328 focs), Lleida en quart 
(1.180), Tarragona en sisè (854). Valls en setè (675) i, a continuació, Vic, Reus, 
Cervera, Montblanc, Castelló d'Empúries, Puigccrdà, Vilafranca del Penedès, 
La Sel va del Camp, Balagu er, Solsona, Olot, Manresa, Ulldecona, i hi apareix 
Terrassa. 

11) El poblament de la comarca d'Igualada en els ten1.ps de Ferran el Catòlic 

És un bell tast dels treballs definitius d 'Iglésics en els estudis de població 
comarcal. Després d'enfrontar dins cada municipi toles les entitats dc població 
segons els tres fogatges en què centra l'estudi, «discrimina» per a cada entitat 
les omissions, els dobles recomptes i les anomalies que hi observa, aportant
hi documentació complementària. 

A nivell general interessen Ics informacions sobre fogatges fragmentaris 
de 1421-1424, 1483, 1516 (gairebé coincident amb el del 1515) i altres recomptes 
de població efectuats el 1448, el 1465 i el 1470. Si algun dia es podien recons
truir tots els recomptes fets, els historiadors de la nostra població disposarien 
d'una documentació única.1 

ESTUDTS SOBRE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XV[H 

1) Dels segles XVI i XVII segons altres especialistes 

El segle i mig que s'escola del 1553 al començament del x Ili constitueix 
un període massa llarg perquè e ls historiadors dc la població catalana no s'ha
gin neguitejat per esbrinar-nc l'entrellat. Se sap que va saldar-se amb un in
crement notable per a l'època: de 72.318 focs el 1553 a 93.298 el 1708 segons 

1. El gran dia quasi és arribat en el moment de la publicació d'aquest treball (no
vembre 1978), perquè sabem que l glésies té en premsa dos volums sobre el fogatge de 1553, 
on r cconsidcra tots els càlculs fets en el seu estudi anterior sobre el poblament dc Cata
lunya en el segle xVI; i que té molt avançats textos semblants relatius als fogatges de 1515 
i 1497, que seran publicats a les Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, de 
Barcelona. 
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el recompte de Josep Aparicl (perquè la comparació fos rigorosa, caldria res tar 
el Rosselló an1b el Vallespir i el Conflent amb el Capcir de la xifra de partida, 
i la Vall d'Aran d e la d 'arribada: hom passaria de 67.049 a 92.520 focs, amb 
un increm ent d 'un 38 o/o . 

Aquesta creixença iniciada m ig segle abans, tradueL~ una recuperació de la 
població ca talana que han estudiat, a n1és d'lglésies, his toriadors com Picrre 
Vilar, Emili Giralt i, especialment, Jordi Nadal. Vilar, a la seva 1nonumental 
Catahmya dins l'Espanya moderna (vegeu Apèndix u, 84), en e l volm11 n de la 
traducció, insis teix en el grau d'empobriment demogràfic a què havia arribat 
Catalunya, atribuint-lo a la ines tabilitat social, a les fams, les epidèmics i 
l 'expulsió dels mor iscos, que xifra en uns 10.000 dubitativament. La recupe
ració dels segles XV! i xvn l'atribueix a la millora de les condicions generals i 
especiahnent a la ünmigració occitana, que avalua en un 10-15 % de la població 
de la Catalunya oriental i pre-litoral a nligjorn de l 'Albera. A m és, hi veu un 
corrent n1igratori dc la Catalunya de l Nord (minva de 5.000 habitants només a 
Perpinyà) i de la de ponent (sobre to t de la r egió de Lleida ) cap a la de llevant 
i el centre; calcula la minva de pes relatiu dc les regions occidentals dins Ja 
Catalunya administrativa en un 50 % , puix que passa de l 22 % l'any 1535 
[potser 1553] a 1,11 % el 1717. 

La recuperació era tan vistent q ue Jaume Dan1ians calculava que la Ca
talunya administrativa comptava el 1626 amb uns 250.000 focs, n1és d'un milió 
d'habitants, i així sembla que ho cregueren a Castella els tècnics de Felip IV 
i de Felip V. Cap historiador no admet com a possible aquesta xifra, però per 
a Vilar és verse:mblant la de R. Altamira: 519.800 habitants el 1650. Aquesta 
xifra, superior a la deduïble d'Aparici per al 1708, dóna idea que cal carregar 
l'increment al primer segle del periode i no a la segona m eitat del xvrr. Aquest 
estancament és degut al malestar social i econòmic, a pestes com la de 1650-
1652, a les gu erres amb França i, naturalment, a l'estroncament de la immi
gració occitana. 

Dc l'anàlisi d 'E. Giralt i J. Nadal sobre aquesta immigració (vegeu Apèn
dix II, 55), el segon autor n'extreu una síntesi brillant que apareix a la seva 
Historia de la población española (vegeu Apèndix n, 54). E n ten1ps de Felip II 
de Cas tella, un 20 % dels homes de Catalunya són occitans. Cal t enir en compte 
que de mitjan segle XIV a l final del xv Catalunya havia p erdut un 30 % dc la 
població, i que només la pesta de 1589-1592 féu 11.792 víctimes a Barcelona 
tot sol; la de 1629-1631, 3.973 a Perpinyà tot sol, que el 1609-1611 hom expulsà 
de 5.000 a 6.000 moriscos i, malgrat tot, el període se saldà amb un increment 
de m és d'un t erç de la p'oblació. Amb una anàlisi demogràfica exhaustiva, 
J. Nadal a rriba a la conclusió, passant r evista als r egistres parroquials (de la 
diòcesi dc Girona sobretot), que amb el concili de Trent començaren de regu
laritzar-se, que aques ts immigrants eren nois de set a vint anys, que es casaven 
després amb noies del país, que contribuïren, rejovenint la població, a minvar 
les taxes de mortalitat, i sobretot a increm entar les de natalitat, que assoliren 
els màxims els quinquennis 1586-1590 a Girona, 1611-1615 a Barcelona, i potser 
el 1626-1630 a Lleida i a Tarragona . Aquesta deu s 'estroncà. Cap al 1620 es 
produeix un canvi de signe: minven els marits «francesos», els matrimonis en 
general i els naixements, però no les defuncions. El bandolerisme es genera
litza, se succeeixen males anyades, tornen les pestes i les guerres: la població 
ja no minva com abans, però s'estanca. L'historiador A. Pladevall n'ha fornit 
una contraprova, demostrant (vegeu Apèndix JI, 61) que es realitzà efectiva
ment el 1626 un fogatge de Catalunya per parròquies i bisbats, dels quals pu
blica els referents a la diòcesi de Vic, on hom enregistrà (en part només esti
mà) 20.591 cases i 57.802 ànimes [de comunió?], que contras ten amb els 6.680 
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focs i 30.000 ànimes (aquestes xifres són nostres) que devia tenir (deduint-ne 
ja la part que passà a la nova diòcesi de Solsona) el 1553. Això fa acceptar 
també a Pladevall e l.s 519.800 habitants d 'Altamira per al 1650. Si es féu u n 
nou fogatjan1ent és que els focs fiscalment imponibles havien variat sensi
blen1ent. 

2) Els segles XVI (segona meitat) i XVII segons Iglésies 

Aquesta època fou estudiada per Iglésies en El poblmnerz.t de Catalunya 
del segle XVI al XVIII, obra dipositada a l'Institut d'Estudis Catalans {vegeu 
Apèndix 1, 9) i, el període final en Un cens datat l'any 1719 (vegeu Apèndix I, 8), 
La població catalana al primer quart del segle XVIII (Apèndix I, 7) i Estatiís
tiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, en tres 
volun1s (Apèndix r, 39), que jnvaliclen en bona part els clos darrers treballs, i 
que comentarem n1és extensament. 

La població catalana al primer quart del segle XVIII, però, toca alguns 
punts que no apareixen en fa voluminosa obra posterior i que l'autor deu con
siderar essencialment vàlids. 

a) Cmnarques que atreuen i comarques que repcHeixcn cJ poblan1ent. Aquí 
ens interessa perquè parteix, com els autors anteriors, de les xifres del 1553, 
que compara no amb les del 1708 o del 1717, sinó amb les del 1725, més ben 
establertes (en el treball deflll itiu, les dates respectives són 1708, 1716 i 1719). 
La con1paració es vol cenyir a la Catalunya ad1ninistrativa. Però li cal obtenir 
de prin1er una xifra inicial de la Vall d'Aran (any 1553), que J. Nadal i E. Gi
ralt havien trobat en un m.anuscrit, destriats 618 focs naturals i 250 c.restran
gers, n1entre que la suma d'Iglésies només en troba 598, sense especüicar si 
s'hi compten els estrangers, i la del 1719 ( la noia on Iglés.ies ho exp lica diu 
1718), que en dóna 697. Davant el dubte, l'autor prescindeix de la Vall d'Aran. 
La resta de Ja Catalunya administrativa guanya, segons aquestes xih'es, un 
54,5% de focs (les xifres del 1719 en rcal.itat són dc cascs), j els incrcrncnts 
màxüns són enregistrats a l Ripollès (256,3 'Vo) i el Garraf (229 % ), scguils pel 
Pallars Sobirà (197,6 %), Osona (190 %), el Marcs1nc (164,7 %) i el Berguedà 
(156,4% ), i , per regions, a la vr (Vic) amb 193,8 %, seguida cle la I X (Tremp-La 
Seu) amb 113,35 °1'h, i la vn (Manresa) amb 102,25 % . En conjunt la Catalunya 
que atreu c1 poblament és tota la pirinenca, la rneitat llevantina de Ja Depres
sió Central, i la litoral i pre-litoral a ])evant del riu Gaià, amb les excepcions 
principals del Barcelonès-Vallès Occidental i Gironès-Baix Empordà. Les co
marques que rebutgen la població són les que perden gent, en primer lloc el 
Segrià, que es buidà de més d'un terç dels efecti us human s (35,6 °1()) i , a Ja 
n1atcixa regió vnr, Ja Noguera i les Garrigues (7 ,1 % ). A les al tres regions, el 
Barcelonès (8 ,1 %) i la Terra Alta . ÉS, en general, la Catalunya continental dc 
ponent. 

b) El poblam.ent segons l'altitud , durant el mateix període, tendia a pujar. 
El non1bre de focs fin s a 250 n1etrcs alt passà d'un 53,9% el 1553 a un 47,4 <y¡¡ 
el 1719 (principalmen t, nmnbrosos al Barcelonès i a l'Alt En1porclà mnb les 
regions I i n en general ). Els de 250 a 500 metres davallaren relativament del 
21,4 al 19,7 % (Garrotxa, Urgell, Bages-Berguedà). Els de 500 m etres a 750, 
en canvi, passaren del 14,5 % al 17,35 % (Osona molt destacada, Segarra). Els 
de 750 m etres al miler passaren del 5,05 % al 7,6% (Ripollès-Osona, Pallars 
Jussà). I els m és alts, de 15,1 % al 7,9 % (Baixa Cerdanya i Pallars Sobirà en 
primer Hoc). La muntanya encara era, a m és de planter d'homes, un re:fugi 
estimat. 
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3) La primera meitat del segle XVII: les joHts 

J. Igl<.!sles con1ença rd erin t-se a Una l/ is ta de localitats de la diòcesi de 
Barcelona, publicada per Pere Voltes (vegeu Apèndix II, 85) qu e desestin1a per 
a l'estudi de conjunt com a pardal i dc datació insegura. 

Més extensament, a La relació de Josep Aparici, dc qui procedeix la notícia 
que Catalunya no havia e ·tal fogatjada des del 1553; que el fogatge encoma
nat pel virrei als rectors de parròquies el 1698 havia donat unes xifres tan 
baixes que re u ltavcn inversemblant ·, hom en prescindí i (ou perdut. L'any 
1702 Aparici r epartí el donatiu ofert en corts a Felip IV, a base d'un recompte 
dc cases inseril a la seva Descripción y Planta. del Principado cle Calaluí1a 
del 1708. Diu, però, que la vegueria de Vic no l'ha «tatxada» personalment. 

Del 1716 data probablement una Cataluíia nu11lerada en sos termes, en ses 
cases y persones. Any 1719, que embla relacionat amb un mapa del con1te clc 
Darnius i una còpia hipotètica del recompte en què es ba à el cadastre de 
Felip V dc Castella, ja rei efecti u dc Catalunya. 

Del1717, una relació dc J. dc Pedrajas: Aiío 7717. R elación de las personas 
que componen las CiLLdades, Vítlas, Lugares d el Principado de Catalw1a co11 
distinción de Begueríos. 

Del 1718, una R elación general del vezindario del Princi pa do de Cataluiia, 
forllZado en el año 1718, con distinción de Veguerías y subveguerLas, i el ivui L 
volums titulats Corregi17lielltos, que emblen una adaptació adm ini ·trativa a 
la Nova Planta. Cada un com.ença R egistro de las villas y lugares del Corre
gimiento de ... sense el cap del corregiment. 

Del 1719 són quatre còpies d'un mateix recompte, potser el cle Pcdraja 
esmentat: les tres primeres s'inlitulen Noticia del Principado de Calalwïa 
dividida en Corregimientos. La tercera va relbgada amb un Mapa general por 
subdelegaciones y abececlario de los Nombres de ciudades, villas, lugw·es, al
cleas, cuadras y clemàs términos con jurisclicciún del Principado de Catalwïa 
y Correginúenlos a que tocan . .. 1722. I, sense relligar, una altra llis ta dc llocs 
amb el títol parcial Corregimiento de Barcelona. 

Aquesta Noticia, que encara té una altra còpia, fou datada per S. Llobct 
el 1768 o 1nés bé el 1787, per J. Iglésies en 1720-1. 725 en el treball del 1959, per 
P. Vilar el 1718, 1 per Iglésies (treball definitiu del 1974), el 1719, ba ant-~ c 
que ja hi figuren lc rectificacions territorials dels corregiment decretades 
aquell any. Del mateix any, acompanyen e l mapa del comte de Darnius, onze 
volums manu crits, un dc Catalunya en ge neral i un per cada corregiment 
(fora els de Ta larn i de Ce rvera, perduts), encapçalats per una Formación del 
Corregimiento de ... i un Discu.rso del Corregim ien to de ... Les dates sembla 
q ue procedeixen de la Cataluña numerada del 1716. 

I dc 1720-1721 és un Estada de armas que se pueden nuevam.ente repartir 
entre los Bayles y R egidores, completat p er una Relación de los pueblos a quie
nes no se distribuyeron armas cuanrlo el última reparto, que gairebé coinci
dcjxen amb els volums Corregimientos del 1718. 

Pi erre Vilar cons idera del 1702 el recompte d' Aparici, i de baixa qualitat, 
con1 també el datat per Iglésies com del 1716. Que els altres par teixen tots 
d'una mateixa font, el cadastre, qu e s'anava actuali tzant cada any, i la versió 
millor n 'és la Relación. del 1717, qu e estima fixada el 1718. Ataca J . de Uztàriz, 
que el 1724 es permeté d'afegir un 20 % a les xifres oficials de ca es, després 
que ja calcul ava els habitants a S per casa i no a 4-4,5 que resultava la mitj ana 
d'aleshores. Està d'acord amb Iglésies a considerar que l 'ocultació fiscal que 
hi pugui haver també hi és en els censos posteriors, almenys fins a mitjan 
segle XI X; per tant, la comparació és vàlida. Però hi està en desacord perquè 
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dubta del caràcter «punitiu» del cadastre aplicat a Catalunya (Iglésies insinua 
que les poblacions filipistes, r espectades, apareixen a1nb xifres inferiors a la 
r ealitat, i les austriacistes an1b xifres inflades per a cargolar-les impositiva
ment), objectant que el caràcter austriacista del país hauria de portar a una 
població inflada, fet que sembla anar contra l'apreciació general. 

J. Nadal (vegeu Apèndix n, 51) fa seva aquesta crítica, però basant-se en 
P. Madoz (Diccionario geogrdfico .. .) i en l'evolució demogràfica d'una mostra 
de 47 parròquies que representaven «més d'un deu per cent dels catalans», 
opina que la subestimació és de l'ordr e que pensava Uztàriz. 

Sense entrar en el debat, observarem que : a) En la redacció definitiva 
d'Iglésics no hi hem sabut trobar el mot «puni tiu». Es fa fort en els canvis, 
aparentment arbitraris, que apareixen en dades d'una 1nateixa procedència i 
es mostra perplex a l'hora dc prendre-les com a basc dc càlcttl. b) L'expcdència 
contemporània abona més aviat el caràcter repressiu, ni que no sigui siste
màtjc, dc la burocràcia de l'Estat vencedor després d'una guerra civil amb 
derivacions internacional . Després de la guerra de Successió ens scrnbla sig
nificatiu el mcnystenimen t pels oficials del cadastre dels treball · gcogràflco
estadís tics d'un català com Aparici, que havia confegit el repartiment del 1702 
recorrent tot Catalunya i capaç d'escriure que el sctc1nbre del 1714 «Cogí 
(cogió en Ja transcripció d'Iglésies) la dicha de ser el primera que entró en 
órde11es de su Magestat y con el caràcter cie ministro suyo en Barcelona». 

4) Descripción y Planta del Principado de Calalwïa 

Datada per Josep Aparici el1708, s'inicia amb una enumeració de les quinze 
vegueries i les onze sot s-vegueries, amb una altra de les vuit diòcesis, i amb 
una interessant enumeració dc trenta-una comarques, incloent-hi Andorra i 
la Vall d'Aran, bé que ja remar ca que manquen d'exis tència admin is trativa. 

Comparant-les an1b les actuals, hi trobem a mancar la divisió en dues de 
l'Empordà i del Vallès; la del Penedès en Alt i Baix .i Garraf, a n1és de l'Anoia 
i el Baix Llobregat; la del Camp de Tarragona en tres comarques; la de la 
Castellania d'Amposta, que devia con1prendre, a més del Montsià, el Baix Ebre 
i la Terra Alta; el Barcelonès devia anar inclòs en el Mares.mc (Costa de 
Mar); la Noguera, repartida entre la Segarra Baixa i l'Urgell, el qual, amb les 
Garrigues, es partia el Segrià. En canvi, unes quantes subcornarques i alguna 
contrada eren presentades com a comarques, amb els topònims sovint variats. 

La llista de llocs amb Jes cases que contenen: a) vegueria de Barcelona i 
sots-vegueria del Vallès; b) sots-vegueria d'Igualada; e) de Moià; d) vegueria 
de Lleida (amb una llista dc tcrn1es rònecs); e) sots-vegueria de Pallars; f) ve
gueria dc Girona; g) sots-vegueria de Besalú; h) vegueria de Vic; i) de Man
resa; j) sots-vegueria de Lluçanès; k) dc Ber ga; l) vegueria de Cervera; 
m) sots-vegueria dels Prats de Rei ; n) vegueria de Tortosa; o) de Tarragona; 
p) de Vilafranca del Penedès; q) de Montblanc; r) de Tàrrega; s) de Balaguer; 
t) d'Agramunt; u) de Camprodon; v) sots-vegueria de Ribes; w) vegueria de 
Puigcerdà; x) Alta Cerdanya, que se n'ha separat. 

Segueix la recopilació: Sobre la xifra total de cases segons Josep Aparici. 

S) Cathaluña Numerada en sos termes, en sas casas y personas. Any 1719, 
que, com hem dit, Iglésies considera del 1716, és una descripció detallada 
(378 pàgines impreses) de cada poble de la Catalunya administrativa. Se n'ex
posen les dimensions longitudinals i de perímetre (en quarts d'hora de camí), 
els límits del terme per punts cardinals, el nombre de cases i , per primera 
vegada, de persones. Són agrupats en les vegueries de Barcelona, Girona, Vic, 
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Manresa, Camprodon, Puigcerdà, Balaguer, Agra1nunt, Tàrrega, Cerver a, Lleida, 
Tortosa, Tarragona, Montblanc i el Penedès, i sots-vegueries d 'Igualada, Moià, 
Pallars i Besalú, Lluçanès, Berga, Els Prats de Rei, Ribes, Aran, el Vallès 1 
-Cervera Baixa. 

Un resum indica el non1bre de termes, cases i persones, per vegu eries i 
sots-vegueries. Com que Iglésies fa m és endavant confrontacions de tallades 
de les xifres de cases i de persones segons els diferents recom p les, aquí co
mentarem només les de tcrn1es o llocs. A la Cathaluña Numerada n'apareixen 
2.039. Andreu Bosc, el 1628, en el Sumari, índex o epítome dels admirables y 
noblíssims títols de honor de Cataluña, Roselló y Cerdaña, només en t robava 
2.021, i ·en canvi el 1632, a la Pràctica, forma y estil de celeb1'ar Corts Generals 
en Cataluña y matèries incidens en aquellas, Lluís de Peguera, comprenent-hi, 
com Bosc, la Catalunya del Nord, en recomptà 2.349. Si en descomptem Ja 
Catalunya dellà l'Albera, en la r elació d'Andreu Bosch figuren 1.715 llocs, i en 
la de Llu ís de Peguera, 1.913, xifres q ue fan ver sembla nts les dc la Cathalwia 
Numerada p er al 1716, i q ue p renem com a base. E l màxim de llocs apareix a 
les sots-vegueries dc Pallars (264 ), i Besalú (257), seguides de Ja vegueria de 
Cervera (222), i els mínims a les sots-vegueries de Moià (vegueria de Ba rcelona) 
i Ribes (vegueria dc Puigcerdà) amb 8 cada u na, seguides de la de Lluçanès 

·(vegueria de Manresa) amb 11 . 
Vuitanta o noranta anys abans, i agregant les sots-vegueries a les veguedes, 

els m àxilns corresponien a Girona (425 llocs) i Lld da (369), seguides de Cervera 
(245). I els mínims, a Tor tosa (1 9) i Balaguer (21 ), seguides de Tàrrega (29). 

·6) La Relación de las Petsonas que componen las Ciudades, Villas y Lugares 
del Principado de Cataluña con distinzión de B eguerías és del 1717 i signada 
per Pedrajas. 

És una llis ta dels caps dc casa per llocs, distribuït en hombres, cavalleros 
i pobres, i agrupats a les vegueries de Barcelona, el Vallès, Girona, sots-delega
·CÍÓ de Besalú, vegueries dc Besalú, Vic, Lleida, Manresa, el Penedès, Tarragona, 
Tor tosa i Montblanc, i les sots-vegu eries dels Prats de Rei, Igualada, vegueria 
de Puigcerdà, sots-vegueria de Lluçanès, vegueries de Cervera, Baixa i Alta, de 
Balaguer, sots-vegueria de Moià, Ribes, vegueria d'Agramunt, Berga, Campro
don, Palla rs i Tàrr ega. Segueix un resum amb a lgunes errades, exposades per 
Iglésies. 

7) El cens dcta.llat de l'any 1718 s 'intitula R elación general del vezindario 
de el Principado de Cataluña, la qual inclou la Vall d 'Aran, omesa a la R elación 
de Pedrajas. Enregistra 389.960 habitants, però diu que en r ealitat són uns 
400.000 calcula ts a partir de 100.000 cases. Presenta la par ticularitat de dividir 
la població en disset categories. Els caps de casa són distribuïts en «hom es» 
{ 45.120), jornaler s ( 43.881 ), pobres de solemnitat (5.390), inútils ( 4.553), vells 
de setanta anys en amunt (2.900), pescadors ( 1.199), mariners ( 1.086) i cava
llers (794). Els no-caps de casa apareixen com a nens (62.652), nois dc catorze 
anys en amun t (16.423 ), clergues (5.715), frares (2.916) i estudiants (2.867). Les 
dones es distribueixen en: casades i vídues (104.108 ), nenes (58.330 ), noies 
(30.816) i monges ( 1.210). 

La vegueria m és poblada, la de Barcelona, és naturalment la que té m és 
habitants en la maj or part de categories, però les de Girona i el Penedès tenen 
més ma riner s; les dc Vic i Girona, m és jornalers; aquestes mateixes, Besalú 
i Tarragona, més es tudian ts; la de Girona, m és vells ; les de Besalú i Vic, 
m és pobres; aquestes tres darreres, més noies ; la de Girona, més nenes i 
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nens. El mínim de població és a la sots-vegueria d 'E ls Prats de Rd, on no hi 
ha mariners ni pescador s, cavallers, frares ni monges, i un sol estudiant. Però 
en altres aspectes no és la darrera de1narcació: dc nois en té n1és que les dc 
Ribes, Moüt i Lluçanès; dc vells, més que Ba laguer; d'inútils, més qu e Ba
laguer i tants com Tàrrega; més pobres i més noks qu e Ribes, i mé clergue 
que Ribes i que el Lluçanès. 

8) De 1'119 és la Noticia del Principado de Cathalui1a dividida en Corregimien
tos con expresión de las Ciudades, Vil/as, Lugares y Quadras en sus confronta
ciones y ju risdiccioncs y el número cle casas y habitantes de ellas. :ts una com
pilació mo lt s istemàtica, des tinada a introduir Ja divisió adn1inistrativa etc 
l 'ocupanl. Com que e l.s corregiments eren una dotzena, estan agrupats pe r 
parelles. Dc pr imer hi ha un índex alfabètic de ls n1unicipis del corregiment 
amb exp ressió de les cascs i els habita nts àe cada un. Despr és una p resentació 
del cor regimen t amb la seva adn:únistració i els canvis ter r itorial r especte al 
corregiments prin1c rencs sorgí l s al 1noment de la Nova Planta. En tercer lloc, 
una descripció geogràfica, que especifi ca els lím its , les diver ses categories dc 
llocs que com prèn, destrian t-los en r eial · i b a ronia ls , nombre de ca e · i d'h a bi
tant . I, fina lment, una descripció in dividual dels Jlocs («mal terrena», es di u 
sovint), explicant-nc categoria, jurisdiccions i lilnits. 

La rdació s'obre amb el corregiment dc Mataró, forma t a p a rür de 1::1 
vegueria «estreta» (estricta) de Barcelona i la so ts-vegueria del Valll!s. Inclou 
el so ts-cor regiment de Granollers. 

El corregiment dc Puigcerdà es constituí a mb la vegueria corresponent, 
la sots-vegueria dc la Vall dc Ribes i el vescomtat de Castellbò. 

El dc Barcelona r està n1olt r eduït. El dc Tarragona fou constituH amb les 
vegueries dc Tarragona, i dc Montblanc, on h om establí un sots-corregim ent. 

El dc Gi rona ·'amplià amb e ls comtats cl'Empúrks i dc Peralada. El dc 
Vic englo bà les vegueri.cs dc Vic i dc Campro<.lon, amb un sots-cor regiment a 
Camprodon o a Olot. El de Ma nresa es formà amb la vegu eria de Ma nresa i Jcs 
sots-vegueries de Berga, Lluçanès, i Moià i Moia nès; in clou el so ts-co rregim ent 
de Berga. 

El corregime n t dc Lle ida inc lou, amb la vegueria, les dc Balaguer i Tàrrega, 
convertides en sots-corregim en ls. El dc Tortosa es form à d 'aquesta vegueria 
i la Castellania d'Amposta. 

El dc Cervera el form aren les vegueries de Cervera i d'Agran1u nt i la sot -
vegu er ia d 'Els Pra ts de Rei. Inclou el sots-cor regim ent d'Agran1unt. 

El corregirncnt de Vilafranca del Pe nedès procedeix de la veguer ia, amb 
la sots-vegueria d'Igualada convertida en sots-corregiment. 

El corregiment de la Conca dc Tremp i Pallars procedeix de la sots-vegueri a 
dc Palla r i una part de l vescomtat dc Castellbò. La capital n'era Ta larn. 

9) Un cop exposa t els materials en els dos volums precedents, el tercer els 
estudia sota tots els punts dc vist::t. Comença amb Algunes observacions sobre 
les xifres censades. Iglésies se sorprè n que h om confeccionés un recompte 
anual dc població els anys .1 716-1719. I encar a es podria par1ar d'un cinquè 
r ecompte per les possibles indagacions inc loses en els divuit volums del 
Registro de las villas y lugares del Corregimienlo. SospHa que no e tracti dc 
simple esmenes i petites rectificacions al cadas tre del 1716. Per què Ics xi fres 
cojncide ixcn sov in t, però quan hi h a variacions solen afectar ]es centenes d'ha
bitants, amb t ransposicions ben sospitoses d'a1tc ració, i poc freqüen ts -també 
n 'hi ha- quan es tracta dc cases. Confronta les xifres del 1716 i el 1719 en 
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dotzenes de municipis. En tractar de les fonts (vegeu La primera n1.eitat del 
segle XVII), ja ens h em. referit a la discussió, per part d'altres especialistes, 
de les explicacions d'Iglésies. Nosaltres hi afegiríem que, si hi hagu é n1ani
pulació dc xifres, fou seguram.ent en el recon1pte del 1716; només en el del 
1719, que apareix escrit precisament en castellà i amb la divisió en corregi
ments, és versemblant la relació entre cascs i habitants. La confrontació dre
çada per Iglésies no podia ésser més expressiva. 

D'altra banda, ]es tres còpies suposades del 1719 con tenen divergències 
inexplicables i atribu1'des per l glésies a error, puix que les sumes coincideixen 
com si res. 

10) Les divisions administratives 

Justament una de les raons que indueixen Iglésies a datar con1 del 1719 
el patró transn1ès en còpies divergents i els manuscrits del comte de Darnius 
és que n'apareguin els corregime nts, mentre que fins a la taula-r esum del 1718 
les dades són distr ibuïdes per vegueries. 

La vegueria o sots-vegueria més extensa era la de Pallars, que ocupava el 
9,74% de la Catalunya administrativa, seguida per la de Tortosa amb un 9,02 %, 
la dc Lle ida ( 8,82 % ) i la de Besalú an1b els afegits ( 8,15 % ). A l'altre extrem 
dc l'escala, la d'Els Prats de Rei n'ocupava un 0,52 %, la de Lluçanès un 0,53 % 
i la de Moià un 0,54 % . Hom sol dir que la divisió per corregiments és molt 
més equilibrada (el de Girona, 13,97 % de la Catalunya administrativa, 12,34 % 
el de Lleida i 10,71 % el de Cervera; 1,92 % el de Barcelona i 1,98 9/o la Vall 
d'Aran). Cal no oblidar, però, que enfront dc vint-i-cinc vegueries i sots-ve
gueries de la llista d'Iglésies (encara mnb alguna integració) només hi havia 
una dotzena de corregiments i la Vall d'Aran. I si amb les vegueries hom inclo
gués les sots-vegueries ( con1 a les dades dels corregiments són incloses les dels 
sots-corregilJ1ents), les diferènci es no foren tan grans: les vegueries m és ex
tenses serien les dc Lle ida (18,5 o/o de la Catalunya achninistrativa) i Girona 
(13,97 % co1n el corregiment), i les més petites, les de Tàrrega (1 ,21 %) i Ja 
mateixa Vall d'Aran. 

I el mateix podrícn1 dir sob re la població. Entre els corregiments del 1719, 
el de Girona agrupava el 20,54 % dels habitants de Catalunya, el de Tarrago
na el 12,14% i e l de Barcelona 1'11,4 % . Si en separem les sots-vegueries, entre 
les vegueries, la de Barcelona aplegava el 14,53% dels habitants el 1718, la de 
Girona, 1'11,25 %, i la de Besalú i afegits el 10,23 % . Peró si les bi ajuntem, la 
vegueria dc Barcelona passa al 22,81 O;() i la de Girona al 21 ,48. A l'allre extrem 
de l'escala, a part la Vall d'Aran amb un 0,78 %, els corregim ents amb més 
pocs habitants eren els dc Tortosa ( 4,06 %) i de PLrigcerdà ( 4,13 <J,ü ); en la 
divisió antiga, les sots-veguerjes d'Els Prats de Rei (0,25 % ), Ribes (0,30 °1<J ), 
Moià (0,66 %) i Lluçanès (0,67 % ), amb la vegueria de Balaguer (0,6 % ) i la 
Va ll d'Aran; però, incloent-hi Ics ~ots-vcgueries, per damunt dc Balaguer i la 
Vall d'Aran ja apareixen les de Tàrrega (1 ,1 o/o) i d'Agramunt (1,49 % ). 

E l 1718, segons la divisió antiga, les vegueries més poblades eren les de 
Barcelona (80,71 h/km 2

) , Tarragona (30,8 ), Girona (23,5) i Vic (20,96), i totes 
les de la meitat llevantina, fins a Camprodon pel NW, tenien una densüat sem
blant o suoerior a la mit.iana de Catalunya (12,16 ). Entre les de ponent, les 
més despoblades er en les de Balaguer (3,19 h/km2

) i Pallars (3,58). Els corre
giments del 1719 mostren una distribució semblant: els més poblats són (se
gons la còpia de la Real Acaclemia de la Historia, de Madrid) els de Barcelo
na (72,94 h/km2

) i Mataró (24.81 ). i els més despoblats, els de la Vall d'Aran 
( 4,86 ), Tortosa (5,54) i Lleida (5,64 ). 

61 



11 ) Comparació de les xifres de cases o veïns de les vegueries i sots-vegueries. 
en els diversos censos 

Prenent com a suma oficial la del 1719 segons el manuscrit de la «Real 
Academia de la Historia», Iglésies suma les cases i els habitants de cada 
corregiment i del conjunt segons les quatre còpies disponibles, i en tote · 
troba errades, que comenta. 

Comparant les sumes de cases o de veïns, Iglésies troba un increment sos· 
tingut entre ]es 89.858 cases del 1708 (Aparici) i els 104.923 veïns del 1718. 
E L màxim corresponia, el 1708, a la vegueria de Barcelona (a1nb el Vallès): 
14.182 cases ; seguia la de Girona (12.157). I el 1718, la de Barcelona (sense 
e l Va.Llès) c01nptava amb 13.527 veïns, seguida de les dc Besalú (11.135) i de 
Gi rona (10.970). El 1708 el 1nínim corresponia a les sots-vegueries d 'Els Prats 
dc Rei (206 cases ) i Ribes (353), que deu anys després havien davallat a 202 
i 322. L'ordre per habitants és gairebé el 1nateix, i el 1718 ocupen els prin1ers 
llocs segons les xifres oficials, Bar celona (56.655), Girona (43.878 ) i Besalú 
(39.900), i els darrers, Els Pra ts dc Re.i (970) i Ribes ( 1.154 ). 

Finalment, en la divisió nova, del 1719, apareixen com a corregiments amb 
més cascs els de Girona (21.679, segons la suma d'Iglésies), Tarragona (12.071 ) 
i Vic (10.453), p erò mnb m és habitants, els de Girona (81.111), Tarragona 
( 47.117) i Barcelona ( 44.456 ). El mínim de cases l 'enregistra, després dc la 
Vall d'Aran, el corregiment dc Tortosa (3 .940 ); i els d'habitants, els de Tortosa 
(16.023) i Puigcerdà (16.388). 

12) Relació entre cases o veïns i habitants 

Segons l'estat del 1718, la mitjana d 'habitants per veí era força baixa: 
3,71, especialment a les vegueries de Manresa (2,73), e l Penedès (3,19), Puig
cerdà (3,25) i sots-vegueria dc Lluçanès (3,43). Només superava els 4 p er veí 
a les d'Els Prats de Rei (4,8), la Va lJ d'Aran (4,42 ), Barcelona (4,18) i Pallars 
(4,01). En el recon:1pte del 1719 apareix una mitjana de 3,92 habitants per casa. 
Els corregiments que en tenen més són els de Barcelona (5,64) i Mataró (4,66 ), 
i els que en tenen n1és pocs, els de Puigcerdà (3,15), Talarn-Tremp (3,22), Vic 
(3,38) i Lleida (3,42), que semblen xifres més versemblants. 

13) Els estats comarcals 

Ocupen la tercera part de l'obra, dins el volum tercer, Iglésies per a cada 
lloc publica les cases o veïns del 1708, el 1716, el 1717, el 1718 i el 1719 i les 
per ones o habitants del 1716 i el 1719, i les agrupa per municipis actuals, i 
aquests en con1arques. 

Pierre Vilar, a la seva Catalunya dins l'Espanya moderna, volu1n III, (a 
semblantment amb els habitants del 1719, que data com del 1718, i els con
fronta an1b els del 1787. Val a dir, però, que les xifres (rectificades a vegades 
pel traductor, Eulàlia Duran de Cahner), no sen1pre coincideixen. Així, el Baix 
Llobregat tenia per a Iglésics 8.733 habitants, i per a Vilar-Duran 8.941; el 
Barcelonès, 37.697 i 37.488, respectivament; el Vallès Occidental, 8.814 i 8.690, 
etcètera. Al final de cada comarca, Iglésics anota m.inuciosament les possibles 
on1i ssions, que supleix amb estimacions pròpies a partir dels repartiments 
d'armes del 1720 i el 1721, o d'altres bascs. «Encara que l'equivalència entre 
cascs i veïns li ofereixi molts dubtes», Iglésics l'accepta com a base de càlcul. 
I acaba l'estat comarcal an1b un resum estadís tic, que conté la superfície, els 
quatre r ecomptes de cases, sense el del 1718, els clos d'habitants i Ja densitat 
que resulta de cadascun. 
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Si prenen1 co1n a n1és fiables les xifres del 1719 veurem que el n1àxün de 
cases és assignat a les c01uarques d'Osona i del Barcelonès, que representen 
el 6,18 i el 6,16 per cent dc la Catalunya ad1ninistrativa (103.858 en total) i a 
les regions II (20,48 %) i r (17,83 %). Els mínims comarcals corresponien al 
Baix Penedès (0,67 % ), la Vall d'Aran (0,74 %) i el Montsià (0,75 % ). I per 
regions a la v (Tortosa), a1nb el 3,09 % . Pel que fa a ls habitants, els 406.276 
de Catalunya es concentraven a les mateixes comarques i regions, però amb 
percentatges diferent s: 5,47 % Osona i 9,27 % el Barcelonès; 19,51 % la re
gió n i 22,62 % la I. El pes de Barcelona continuava notant-se. Els mínin1s, 
en canvi , coincidien amb els de cases : 0,65 % el Baix Penedès, 0,75 % la Vall 
d'Aran, i 0,72 % el Montsià; i 3,3% la regió v. 

14) La densitat de població 

El 1719 Catalunya tenia 12,7 h /km:! . Després del Barcelonès (239,6) les 
comarques més poblades eren el Maresme (51,3) i el Tarragonès (33,9), i en 
general superaven els 14 h /km2 les de les r egions litoral i pre-litoral al nord 
del coll dc Balaguer (fora el Baix Penedès i la Selva), i les que hi són ados
sades al NE (Bages-Osona-Garrotxa). Això destacava la I r egió (37,1 h / kn12

), 

la III (19) i la n (16,9). Els 1nínüns corresponien a con1arques extremes (Vall 
d'Aran , 4,9) o estepàries aleshores (Segrià, 4,55; Garrigues, 4,2; Montsià, 4,4), 
i, en general, a la r egió v (5,4 h /km2

). 

15) Diferències entre les estimacions comarcals proporcionades per cada cens 

Si comparen1 les dates extremes 1708 i 1719, bé que Iglésies subratlla el 
valor hipotètic de les compar acions que forneix, les cases de la Catalunya 
estricta sense la Vall d'Aran (els habitants no els pot comparar perquè des
coneixem els del 1708) s'haurien incrementat en u n 12 %. Els increments m és 
forts correspondrien al Pallars (67,3% al Pallars Jussà, 56,5 % al Pallars 
Sobirà), i a la Garrotxa ( 44,8 %) i, per regions, a la IX (sense la Vall d 'Aran: 
36,3 % ). E ls dccr e1nents afectarien sobretot el Penedès (Baix Penedès - 12,7 %; 
Alt Penedès, - 15,2 %; Garraf, - 17,3 %) i a la regió III (-8,6 %). 

16) Relació en/re cases i habitants 

La relació esmentada dc 3,91 habitants per casa segons el rcc01npt~ del 
1719, presentava un rnàxün dc 5,89 al Barcelonès, seguit dc 4,91 a l Vallès Oc
cidental, 4,67 al Maresme, 4 ,65 al Baix Ebre, 4,6 a l Bages, i en general a la 
Catalunya litoral i pre-litoral amb la conca del Llobregat; la regió I assolia 
4,96 de mitjana. El mínim l'oferia la Segarra (3,08 habitants per casa), seguida 
del Ripollès (3,15), i la Baixa Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Segrià (3,16 
cada una). Per regions, la IX asolia una mitjana dc 3,28, la vr de 3,31 i la vru 
de 3,33 habitants per casa. És a dir, que en general s'oposava la Catalunya del 
nord-oest a la del sud-est, de famílies censals m és plenes. 

17) Percentatge de les capitals sobre les respectives comarques 

«Ens entra el dubte -escriu Iglés.ics- de si a lgunes, com Sant Feliu de 
Llobregat, Santa Coloma de Farners, Gandesa, Viella, Móra d'Ebre, El Ven
drell, etcètera, que no arriben a les ducs-centes cascs, ni al miler d'habitants, 
a l'inici del segle XVIII eren unes autèntiques capitals de llurs respectives co
marques». A nosaltres també, i no insistirem sobre aquest punt, n i els que 
en deriven. 
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18) Resum segons el volum demogràfic de les localitats 

Com que els resultats surten força diferents s i hom classifica les Jocalitats 
per fa:míUes o per habitants, només seguiren1 l glésies en la classificació 
con1c.wcal establerta a partir dels habitants del 1719, que sembla la dada més 
sòlida. 

La m eilat dels catalans administrats com a tals vivia en locali tats dc n1és 
de 500 habitants. En canvi , els que vivien en llocs inferiors a 100 ànirnes, és 
a dir, totalment rurals, eren el 12,95 %, gairebé insignificants al Barcelonès 
(0,89 % ), el Maresme (1,14 o/o ) o la Ribera d 'Ebre (1,88 o/o ), i en general a la 
regió 1. En canvi, eren dominants a la Segarra ( 43,5 % ), al Pallars Jussà 
( 44,94 % ), al Pallars Sobirà ( 42,79 % ), a la Noguera i al Berguedà, i en general 
a les r egions IX (38,53 %) i VIII. 

Els poble ts entre 100 i 200 habitants agrupaven el 14,92 o/o de la població, 
si b é només representaven el 0,85 % del Barcelonès, el 2,19 % del Garraf i el 
2,44 o/o del Maresme (i el 5,58 % de la regió I, p erò eren la mida prefcdda pels 
habitan Ls dc la Vall d'Aran ( 45,94 % ), del Solsonès (39,78 % ), de l'Alt Urgell i 
de la Baixa Cerdanya (a la regió l X, eren un 26 % ). 

Els pobles entre 200 i 500 h abitants aplegaven més gent (el 22,18 o/o dels 
catalans), bé que nom.és e l 2,96% del Barcelonès j el 3,31 % de .la Segarra 
(14,68 % de Ja regió I). Predominaven absoluta ment a la Terra Alta (58,33 %) 
i eren els més nombrosos a la Ribera d'Eb re ( 47,23 % ), el Priorat ( 46,45 o/o ), 
les Garrigues ( 42,21 % ), el Baix Penedès ( 40,77 % ), la Se lva-Osona, l'Alt Pene
-dès-Anoia, l'Alt E1npordà-Garrotxa-Ripollès, l'Urgell, i a les r egions IV (33,22 % ), 
VI i n. Podríem dir que con stituïen l'hàbitat tipic d'ambdós vessant dc la 
serralada Pre-litoral i dc la Transversal. 

Les vi les entre 500 i 1.000 habitants er en inexi tcnts a unes quantes co
marques ponentines i gairebé a la regió I X (7,95 %). Però en el conjunt asso
lien .importància (18,42 %) fin s a don.1inar a ]es comarques del Vallès Ori en tal 
(34,69 % ), al Baix Llobregat (34,62 °A> ), al Baix Camp (33,63 % ) i a l Ba ix E.m
pordà. E l percentatge més e levat era el de Ja R ibera d'Ebre ( 41,4 o/o ), bé que 
inferior al dels pobles de 200 a 500 habitants ; er a un fenomen típic dc Ja 
regió I V (32,25 % aquestes vil es, però 33,22 % e l. pobles de 200 a 500 à nimes). 

A les pe tites ciutats d'aquell ten1ps (m és d'un miler d 'habitants), hi vivia 
el grup més nombrós dc cata lans (3 1,53 %). Pe rò també el més desigual, degut 
al pes del Barcelonès (90,2 % a la ciutat ) i d'altres comarques macroccfàli
ques (Baix Ebre 80,94 %, Garraf 60,54 °1'b, Marc me 57,15 %, Vallès Occidental 
( 49,59 % ); també Bages, Montsià (per Ulldecona ), Tarragonès, Segrià, Alt 
Camp, Gironès; i , p er regions, a més de la T. (59,47 %), la v (48,84 %), la In 
i la vn eren les n1és urbanitzades. 

19) Les zones estruct urals inicien la cinquena part i darrera de l'obra. 

Aquc ·te, zones són per a Iglésies la Li toral, cons tituïda per la dotzena de 
comarque amb sortida a mar; el «Complement Pre-litoral», no1n j us tificat 
perquè e n resten excloses le comarques pre-litorals an1b una façana maríti
ma, com la Selva; el Clot o Ja Fossa de Móra, q ue con1prèn les tres comar
ques no li torals de l'Ebre; la Catalunya Central, que comprèn la m itja dotze
n e de comarques de la Depressió Central drenades pel Ter mitjà, el Llobre
gat i l'alt Fran colí; la Catalunya Continen tal o regió de Lleida (cinc comar
ques), i el Pirineu i Prc-Pirincu (la regió IX, clucs comarques de Ja vr, i a més 
la Gar rotxa). 

En el període 1708-1719 el 12 % d'increment que experimentà el nombre 
de cases dc Catalunya es realitzà, si és que les xifres que en tenim rcfl.ec-
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teixen un canvi r ea l, a mb una racional itat de programa, pwx que tendiren a 
salvar el s desnivells dc població: els grans incremen Ls se'l endugueren la 
Catal.unya pirine nca (32,82 %) i la continental (17 ,35 % ); els més p etits , la 
regió litoral ( 4,87 %) i la Fossa de Mó ra (5,76 %) i el «complement Pre-litoral» 
(7 ,03 % ). I la c.l istribució dels habita n Ls en resultà m és equilibrada: 38,6 <Vo 
a Ja regió Litoral i 14,85 <Y(¡ a Ja Pre-lito ra l, però 18,66 % a la Centra l, 8,76 % a 
la Continenta l i 16,06 o/o a la Pirinenca. 

La densitat de l 1719 no s'apartava ga ire de la mitjana (12,67 h/ kn1:!): si la 
regió Li toral n 'as. o l i a 21,44 h / km2 i 18,08 la Pre-litoral, lc - més despoblades, 
la Continental i la Fo sa dc Móra, no baixaven de 6,56 i dc 5,96 h/km:!. I d i ·. 
LrlbuinL ·la poblac ió segon s el volum dc les localitat s, veiem que s i en general 
dominen els que vi uen en pobles entre 100 l 500 habitants (37,1 % ), i especia l
mc n t a la Fossa dc Móra ( 62,48 % ), aquest no és el cas de la r egió Litoral i dc 
Ja Pre-litoral , on Ics ciuta ts dc 1.000 h abitants en an1unt, inexis tents a la Fossa 
de Móra, apleguen e l 42,06 % . En canvi, els agrupaments inferior s al centen ar, 
on viuen e l 12,95 % dels catalans, osci Hcn e ntre un 26,63 % de la població dels 
Pi rineus i un 5,26 % dc la del Clot de Mó ra. 

20) Sobre el contingu t del poblament 

La R elación genera l del vezindario dc 1718 , força diferent del cens d.el1717, 
d ivideix la poblac ió en un segu.it de categories que I glésies analitza. 

Una pr .im era c lass ificació seria dc caràcter social. Entre e ls cavallers (794) 
i el pobres (5.390), i a l marge de ls clergues (5.715) i els re l i gi osos (2.916 ), e l 
caps de casa apare ixen di vidits en jornalers, mariners i p e cado rs, que Iglésic 
agrupa com a «treballadors»; i «homes», in terp retats corn a treballadors au
tònoms o com a em presaris (ni que fossin masovers). Aquests «homes», 
gairebé tan nombroso com els altre~ , eren molt majoritar is en vegueries i 
ots-vegueries com 1c de l Pallars (93,3 °1'i> ), la Vall d'Aran (90,45 o/o ), Agramunt 

(78,6 °;() ), Balaguer (77,3 % ), Tàrrega (74,5 % ), Els P rats de R ei (74, 17 % ), Cer
vera Baixa (73 % ), Ll eida (72,55 O;f1 ), on l'especialització en e] tr eball n o es 
devia h aver generalitza t prou. En ca nvi, e ls alts perce ntatges dc «treballadors», 
bà icamcnt de jornalers, r evelen una demanda més forta dc mà d'obra: Llu
çanès (72,78 °1o ), Vic (72,41 ~o), Manre a (70,25 % ), P uigcc rclà, el Pen cdè 
el Vallès. 

Dins una població de 390.000 persone,, hi havia un lleu ger predomini mas
culí (50,13 %), particular ment accentua L a la veguer ia de Manresa (56,77 %), 
seguida p er les dc Ba laguer , P t.ligccrdà i el Penedès. E l predomini femen i no
més e ra n et a la Vall d'Aran (55,53 % ), seguida de Barcelona (53,59 % ) i E ls 
Prats de Rei. El s ecles iàs tics, inc.loe nt-hi les monges, eren un 2,52 o/o del tota l. 
El s percentat ges més alts eren enregis tra ts a la Va ll d'Aran (5,25 % ), Bala
guer ( 4,81 % ), Pal lars ( 4,22 °o ), Puigccrclà ( 4,08 % ), i Barcelona (3,81 % ), i e ls 
mà baixos al Ll uçanès (0,8 %), Ribes {1 ,29 Oio), e l Pe nedès (1,43 °1o) i Mont
blanc ( 1,48 % ). 

Sota un punt dc vi ta demogràfic, e l que rcalrncnt inte ressaria fóra bas tir 
una piràmide cl'eclaL, puix que l 'edat és, amb el sexe, l'clement decisiu de la 
vita li tat biològica d 'una població. Iglés ics no n 'ha pogut bas ti r enllà de tres 
o quatre graons. Menors de catorze anys, hi ha m és nens (62.652) que ne nes 
( 58.330). Els nens abunden sobretot a les vegueries i sots-vegueries de Girona 
(7.690), Barcelona (7.514), Besalú, Vic, el VaJiès i Tar ragona, i Ics nenes a 
Ics mateixes demarcacions, amb minves notables a Barcelona (5.551) i el 
Vallès, avancat per Tarra~ona. El mínim dc nens es troba a les p e tites sots
vegueries d'Els Prats dc Rei (155 ) i Ribes (187), així com e l dc nenes. E ls 
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fadrins (19.299) són molt més pocs que les fadrines (30.816), tot i que solen 
haver-n'hi més per la diferència d 'edats en el casament. Aquí sembla que hi 
han de jugar les baixes, no tan migrades com hom ha suposat, de la guerra 
de Successió. Abunden només a les vegueries de Barcelona (3.703), Girona 
(2.464 ), Tarragona, Besalú , Tortosa i Montblanc. I les fadrines, a les de Girona 
( 4.197), Vic (3.001 ), Besalú, Barcelona, Tarragona i el Vallès. Els n1ínüns de 
fadrins són a les sots-vegueries de Lluçanès (47) i Moià (54); i les conegudes 
de Ribes i Els Prats de Rei, les de més poques fadrines. 

lglésies diferencia els homes fets (105.264 ) dels veUs i pobres ( 8.290) (li 
fa estrany que no treballi un home apte). Però cmn que n1anca la darrera 
data per a les dones, que només apareixen cmn a casades i n1onges ( 105.318 ), 
caldria sun1ar els homes adults per a poder establir la comparació de sexes. 
Les dones adultes són n1és nombroses que a les altres vegueries a les de 
Barcelona (22.237) i Girona (10.449), seguides per les de Besalú, Tarragona, 
Vic, el Penedès i el Vallès; n1entre que els homes adults ho són a Barce lona, 
Girona, Besalú, Vic, el Penedès, Tarragona i el Vallès. 

21) Les principals poblacions 

Segons els habitants del 1719 els Inunlclpls 1nés poblats, després del de 
Barcelona (34.005 h .) eren els de Mataró (5.918), Manresa (5.647), Tortosa 
(5.343), Vic (4.783 ), Tarragona (4.554) i Girona (4.473 ). Cap vila del Barcelo
nès no arribava al miler d'habitants. En canvi, sobrepassaven els 1.500 Canet 
de Mar (Maresn1e), Cardona (Bages), Reus i La Selva de] Camp (Baix Camp ), 
Valls, Cervera; Vilanova i la Geltrú i Sitges (Garraf); Vilafranca del Penedès, 
Lleida, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Olot, Igualada, Blanes (Selva), 
Berga, Balaguer, Terrassa, Figueres i Solsona. 

És a dir, que cap comarca no tenia més de dues ciutats petites, i no en 
tenien cap el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, la Conca de 
Barberà, cap comar ca de la conca de l'Ebre fora Tortosa, ni la Vall d'Aran , 
ni cap de la conca del Segre que no fos capital del Segrià, la Segarra o la 
Noguera. 

22) Apèndix 

Per si el llibre no era p rou útil, Iglésies l'ha enriquit encara amb un segui t 
d'infonnacions: 

a) Comarca per comarca, exposa escrupolosan1ent les divergència en les 
xifres locals de població entre les diverses còpies del cens del 1719. 

b) Una relació de poblacions de la diòcesi de Barcelona, publicada per 
Pere Voltes (vegeu Apèndix u, 85), que Iglésies encara amb la relació dc cases 
d'Aparici i data el 1698, precisant la datació de Voltes con1 a immediatament 
anterior a la guerra de 1705-1714. 

e) Una lleva de 1726, publicada també per Voltes. Iglésics la troba sem
blant al cens suposat del 1716 (93.526 cases, i 93.357 aquesta lleva, enfront de 
103.248 el 1719), però reconeix, en el detall, que és un altre recompte. 

d) Llista de les principals deformacions en els topònims que apm-eixen en 
els textos transcrits. És una llista a11içonadora de prop de 800 disbarats, re
solts amb la paciència benedictina de l'autor. E ll n1ateix ens en forneix Inos
tres cmn Aubex per Oveix, Abuy per Boí, Ardeu per Erdo ... 

e) I un índex toponímic dels noms transcrits en els dos primers volums 
normalitzats. Si diem que de cada topònim apareixen una mitjana de deu a 
qu inze referències i que els topònims no deuen baixar de 4.100, suggerim la 
utilitat que pot arribar a tenir. 
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ESTUD[S SOBRE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII 

És un període profusament es tudiat pe r Iglésies per la seva importància 
demogràfica: permet dc mesurar l 'arrencada econòn1ica i poblacional de Ca
talunya, la seva veri table entrada als temps 1noclerns, i la dist ribució dc la 
població a la vetlla de la industrialització i a la fi dc l'Antic Règim. Li'n co
neixem aquests treballs : 

a) R esum de la part catalana d el cens de Fl01ridablanca.- 196 1. 
b) Lleida i el seu corregiment al darrer terç del segle XVIII. - 1965-1966. 
e) Notes inèdites sobre la Solsona de finals del segle XVIII. - 1968. 
d) Sort i La Pobla de Segur a les darreries del segle XVIII. - 1968. 
e) E l binomi Talarn-Tremp els anys 1787-1788. - 1968. 
f) La Seu d'Urgell els anys 1787 i 1788. - 1969. 
g) La població de R eus l'any 1787.- 1969. 
h) E l cens del comte de Flotidablanca 1787. - 1969-1970. 
i) El correghnent de Tarragona i la subdelegació cle Montblanc l'any 1763.-

1970. 
j) La població monacal catalana l'any 1787 segons el cens de Floridablanca . 

1972. 
k) Una relació de pobles i de xifra de cases del corregiment de Tarragona 

l'any 1773.- 1974. 

Cronològicam ent, es poden establir tres fites : 1763 i 1773, en què només 
és coneguda la r elació dc veïns o dc cases del corregiment de Tarragona; 1768, 
data del cens del co1ntc d'Aranda ; 1787, del cens del con1te de F lorldabla nca. 

l) Les cases o els veïns del corregiment de Tarragona els anys 1763 i 1773 

Una mostra n1és de la sagacitat investigadora d'Iglésies és la transcr ipció 
i l'anàlisi de dos manuscrits : dues còpies del primer, una de Ics quals anota: 
E l vecindario de los Pueblos del Corregimiento de Tarragona està clentro de 
la Consulta de 18 de marzo de 1763, i el segon: Nombres y número de los Pue
blos y términos del Corregimiento de Tarragona, con el número de casas de 
cada Pueblo, así Pecheros como exemptos en 1773. Les dades no són d 'habi
tants, sinó de cases i se circumscriuen a un corregiment dels catorze que hi 
havi a a la Cata lunya administrativa. Iglés ics és el primer a lamentar-nc les 
insuficiències, però la comparació entre els veïns del 1719, els del 1763 i les 
cases del 1773 el porta a unes conclusions tan provisionals com es vulgui, 
però que permeten de matisar i fins de corregir, almenys pe] que fa a les 
terres tarragonines, la traj ectòria de puixança massa homogènia que hom 
havia suposat (el mateix Pierrc Vilar ) per a la Catalunya del 1718 al 1787. 

El corregiment estricte o partit de Tarragona tenia 9.224 veïns el 1763, 
havent-se incrementat un 19,7 °/cJ r especte als del 1719 (data preferida per 
Iglésics a les de 1717-1718 d'altres investigadors, vegeu TV). I n'assolia 12.122 
el 1773, augmentant-ne el 31,41 % en deu anys. I el sots-corregiment o l 'alcaldia 
major de Montblanc h avia passat a 4.827 veïns (9.75% m és que els del 1719) 
e l 1763, i a 5.241 el 1773 (8,57 % d'augn1ent e n el dece nni). Si comparem aquests 
increments amb els d'habitants, veurem que el parti t de Tarragona n'hauria 
gua nyats un 57-58 % en cinquanta-quatr e anys, i en els catorze restants fins al 
1787, més del 120 % ; i el dc Montblanc, un 18-19 % en cinquan ta-quatre anys, 
i cap a un 168 % ! en e ls altres catorze. De les dues hipòtesis explicatives que 
apunta Iglésics , «o el gran augment demogràfic consignat al segle XVIII s'hi 
esdevingué passat l'any 1763 [1773 caldria dir després del segon treball] , o 
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bé que lc xifres que hom consigna sobre veïns( ... ) no reflecteixen Ja quantia 
veritable dc la població», ens ioc I inem decididament per la segona. La cate
goria dc veí, diu l'autor que podria estar subjecta a a lguna restricció sense 
estar-hi la categoria natural d'habitant. Hi podríem a(egir que el control que 
anava assol int l'administració borbònica devia fer passar l'interès achnin is
tratiu del veí -unitat tradicional que es presta més a ocultacions- a l'indivi
du, tmic directament rceomptal. Amb aqueste · limitacions cal e nte ndre els 
dos es tudi · publicats a «Sante , Creus» (vegeu Apèndix 1, 32 i 38), on apa
reixen le. cases per llocs j que Iglésics agrupa per comarques amb aquest 
resultat ·: 

L'Alt Camp, llevat alguns n1unkipis inclosa en e l corr egiment dc Vila
franca, increm.enta e ls vei'ns en un 11,18 % en el període 1719-1763, i en un 
34,63 % e n el 1763-1 773. Les vilc amb més de 250 veïns eren Va ll s, que assoli 
715 ve1n eJ 1763 i 1.252 e l 1773, i Alcover, a1nb 265 i 293, respectivame nt. El 
Baix Camp ~ 'incrementà en un 23,17 % en el primer període, i en un 34,03% 
en e l segon. Les viles princ ipal eren Reus, amb 1.168 i 2.026 vei'ns en els dos 
recompte darrers; La Se lva del Camp, amb 454 i 520; Riudoms (275 i 4 18), 
Cambrils dc Mar (240 i 376 ), Mont-roig del Camp (23 1 i 342) i Alforja (240 i 
270). El Tarragonès, descomptant-ne, com de l'Alt Camp, algun municipi, per
què era del corregiment dc Vi la(ranca, es va incre mentar en un 17,48 % en 
el primer per íode i en un 18,41 <Vo en el segon. La c iu tat de Tarragona passa de 
900 vcl'ns el 1763 a 1.200 el 1773. La seguien les vi Ics de Vila-seca dc Solcina 
(300 vei'ns i 384), Torredembarra (273 i 372) i Cons tantí (272 i 286). La Conca 
de Barberà, llevat alguns municipis pertanyents als corregiments dc Lleida 
i de Cervera, experimentà un increments del 7,77% i del 20,41 %. Hi desta
caven les vi lc de Montblanc (300 veïns i 464 ), Sarral (280 i 318) i L 'Espluga dc 
Franco I í (192 i 280). 

A més dc] Camp i la Conca, e l corregiment de Tarragona comprenia la 
comarca del Priorat i part dc: les de la costa d.e l Penedès (Garraf j Baix Pe
nedès), Anoia, Ja Ribera d'Ebre, i les lle idatanes dc les Garrigues, Urgell i 
Segarra. El Priorat s'h avia incrementat en un 36,12% en el prime r p eríode 
'( 1719-1763) i havia minvat un 3,8% en el de 1763-1773. Només hi destacava 
Ja vila dc Falset (278 i 285 veïns). L'anomenada Costa del Penedès s'havia in
crementat en un 25,83 °o durant el primer període, i en un 23,08 °A> el segon. 
Hi destacava Vilanova i La Geltrú, amb 736 veïns el 1763, i 962 el 1773. El 
fragment dc Ribera d'Ebre inclòs en el corregiment perdé el 30,68 o;¡, dels 
veïns en el primer període i el 29,12 % en el segon. Se centrava a Tivi ssa, que 
passà de 180 veïns a 256. E l fragment de les Garri gues (rodalia dc L'Albi) aug
mentà en un 18,18% i un 7,69 o/o, successivament. El d'Urgell (rodal ia de Ciuta
d illa ), en un 4,45% i un 7,62 °1o. Els de Segarra i d'Anoia consten només d'un 
i dos municip is i manquen d' importància demogràfica. 

2) El ce11s d'Aranda de 1768 

Com bé resumeix J. Nadal a la seva obra dc s íntesi (vegeu Apèndix H, 53), 
les opinions apareixen molt dividides pel que fa a l seu valor: A. Ballesteros 
cons idera q ue peca per defecte; P. Vilar, que peca per excés; i M. Mon león, 
que reflecte ix bé la població de Bilbao i que podria servir per estudiar e n 
detall trenta-se t diòcesis {puix que se'n conserven els originals), en tre e lles 
la dc Girona (és un cens fet per bisbats). 

Per a Nadal, com que només se'n coneixen els resums diocesan i les diò
cesis catalanes de Tortosa i de Lleida extravasen e l territori admini trativa
ment català, és, per ara, inse rvible. Vilar va més en llà; és un cens eclesiàstic, 
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i com que els eclesiàstic només estimaven Jes ànimes dc comunió (des dc 
12-13 anys) i solien duplicar la xifra per a obtenir els habitants, és invàlid . 
Dóna altres arguments per a ju t ificar-ho: els lÍ'mi ts adminis tr atius, l'arrodo
niment de xifres, i la xifra que en resultaria per a la diòcesi dc Barcelona 
(Cort increment durant mig segle i lleugera minva e n el període 1768-1787, 
contradient la eva tesi). 

l glésies, sense parli pris, l 'accepta com a bo, lam_entant una vegada més lc 
discordances administratives, que el porten a prescindir de les diòces.is dc 
Lleida i dc Tortosa per a les compa racions globals. Nosaltres observaríen1 
que , a l marge dc la qualitat estadística que pugui tenir e l cens, la part admi
nistrativanlent «no catalana» de la diòcesi de .:fortosa pertany a l País Valen
dà; i la de la diòces i de Ll eida és en part aragonesa, però en part catalana dc 
«les Marques dc Ponent». Més lògic que prescindir d 'aquestes diòcesis ens 
semblari a afegir a la Catalunya administrativa, per a efect e comparatius, Jes 
terr¡;s va lencianes i aragoneses corresponents, en general més despoblades. 

El r e. um apareix pu b licat com a preàmbul al cens de Floridab1anca, i 
l glésics el comenta e n els dos treballs, el provisional (vegeu Apèndix T, 12) i el 
definitiu (Apèndix I, 31) que té sobre aquest cens . D'un lota l d'l.030.244 habi
tant que tindria la província eclcsià · tka de Tarragona (inc loen t-hi els dc
pendents dc l'Església), 205 .753 correspondrien a la diòcesi dc Barcelona, 
199.441 a la dc Girona i 151.898 a la de Torto a, seguint les dc Vic, Urge ll (amb 
Andorra, potser), Tarragona, Lleida ( 83.189) i Solsona (52.257). Els 795.157 ha· 
bilants que resultarien per a Catalunya excloent-ne les dues diòcesis que 
cavalquen administrativament, dupliquen amb e creix els 374.073 del 171 9 
per al m ateix territori. Fins i tot s i descomptàvem els eclesiàs ti cs del 1768 
restarien 784.219 h abitant , mé que els del cc n. de Florida blanca per a les 
mateixes diòcesis (777 .883), que tampoc no conté e ls eclesiàstics ni la guarn ició 
mil itar. E ls 722.506 habitants que segons A. de Labordc tenia Catalunya e l 
1767-1768 lligarien més amb les xi (res censals properes. Val a d ir que Iglésies 
jus tifica la m inva fina l amb el r esum del cens dc F lori dablanca, publicat «des
pués de una epidemia ( ... ) de terciana s :v fie bres pútrid as ( .. .), el e que ha resul
tada U17(/ considerable clisminución de habilantes». 

3) Publicacions prelilninars sobre el cens de Floridablanca 

Després dc l'estud i provi s ional ja esmentat, Iglésics donà un tas t del que 
en seria la publicació definitiva amb uns treballs que aparegueren e n els suc
cessius butllct i ns del Cen lre Comarcal Ll eidatà dc Barcelona. Constaven de 
dues parL: la part cor responent del cens, amb comen taris explicatius, algu
na fotografia i, en el cas dc Lleida, un pl ànol de l 'evoluc ió u rbana; i, a n1és, 
la descripció que de cada municipi féu F rancisco de Zamora en e l Diario de 
los viages heclws en Cataluiia de 1788 a 1790, d'una longitud similar a l frag
ment cor responent del cens. Aparegueren successjvamcnt la ciutat de Lle ida, 
el corregiment en conjunt, els municipis que l'integraven (Balaguer, Aitona i 
A f menar, Seròs i Jun eda, Tàrrega ... ) i, a més, Solsona, Sort i La Pobla dc 
Segur, Ta larn i Tremp, La Seu d'Urgell , etcètera. En comentarem les xifre 
din s el conjunt de Catalunya, que apareix a la publicació dcf1nitiva dis tribuïda 
en els apartats següent s. 

4 ) El cens de Florida blanca tal conz fou publicat 

Segon J. Nadal i segons P. Vilar, que l i ha dedicat w1 estudi tan acura l 
corn alliçonador, el cens dc Floridablanca és, p el que fa a ta Catalunya ad mi
nistrativa, el més b en reali tzat fi. ns aleshores i, probablement, J1ns setanta 
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anys després, quan apareix el primer confeccionat amb tècnica contemporània. 
Vegeu-ne el resum oficial: 

Hi havia un total el 1787 de 2.150 entitats de població, classiiicades així: 
14 ciutats, 283 viles, 1.682 llocs, 103 pobles, 21 granges, 47 cotorr edondos, i més 
de 304 despoblats. En canvi corn a nom genèric d'aquestes entitats apareixen 
1.682 parròquies, xifra que coincideix amb la dc «llocs» i, com a divisió civil, 
1.980 «pobles», xifra que ve a coincidir amb la suma de ciutats, viles i «llocs» 
(1979). Deixant de banda Ja divisió parroquial, sospiten1 que «llocs» és actual
m ent una tradució defectuosa del castellà lugares, que més aviat significa 
«pobles». ÉS fàcil de comprovar en els censos moderns d'Espanya que la 

.paraula pueblo com a designació d'una categoria d'entitats no hi apareix. La 
gradació és: ciudad, villa, lugar, aldea, caserío, que nosaltres traduiríem apro
ximadament: ciutat, vila, poble, llogarret, caseria, per a les entitats de pobla
ció del Principat, que rebrien el nom genèric de lloc, equivalent al ca tcllà 
coHoquial pueblo (aplicat a tots els llocs, ciutats incloses, que no són capi tals 
de província; popularment hom anomena aquestes no ciudad, sinó capital). 
Així, doncs, diríem que els 1.980 llocs es dividi en en 14 ciutat , 283 viles i 
1.682 pobles, als quals caldria afegir 103 llogarret , et cètera. 

Eren dc reialenc la Inajoria de Ics ciutats, prop d'tm terç de lc viles i dels 
pobles, n1és d 'un terç dels llogarre ts, etcètera. Entre els llocs abacials no hi 
havia ciutats. De senyoriu eclesiàstic eren tota mena de llocs, incloent-hi la 
majoria dc les granges. De senyoriu secular eren prop de la meitat dels pobles 
i dels despoblats, i més d'un terç dc les vi Ics, els ll ogarrets i les granges. Els 
ordes militars pesaven poc. 

La població general era de 801.602 persones (413.932 homes diu el cens: 
seguran1cnt està equivoca t.), a les quals calia afegir 12.810 religiosos i altres 
persones dc vida comunitària (9.135 homes). El total seria de 814.412 habi
tants, xifra que no s'avé amb la suma oftcial per corregiments (868.728), equi
vocada per excé en el corregiment dc Lleida, puix que Iglésics hi troba 
20.000 i escaig habitants de 1nés i la suma li dóna 848.539 habitants. Però la 
suma per llocs li'n dóna 875.400, als quals caldria afegir 12.810 religiosos i 
sacerdots (dels quals hom no en conCL'{ l 'edat), amb un total de 888.210 ànimes. 

Per la seva banda, P. Vi lar, que per al 1718 havia trobat 406.274 habitants 
a la Catalunya administrativa (i cap a mig milió per a la Catalunya real, només 
afegint-hi -amb greus reserves, és cert- els 80.369 que els inlencl"'nts, dels 
quals desconfia profundament, havien assignat a la Generalitat del Rosselló 
amb el País de Foix e] 1700), recompta per al 1787, 899.532 habitants, que dis
tribueix, com Iglésies, aclministrativamcnt, als quals hom podria afegir els 
188.900 de la Generalitat rossellonesa, avaluats per Ncker el 1783. Aquesta forta 
creixença la troba versemblant, comparant-la amb la del País Va lencià, que 
segons Laborde passà dc 318.000 habitants el 1718 a 932.000 el 1795. 

La distribució demogràftca del 801.602 habitants no religiosos del resum 
oficial és: 447.761 solters, an1b majoria dc dones, que es repeteix als a ltres 
estats civils (per això creiem que les xifres globals d'homes i dones estan 
capgirades); 297.285 casats, i 56.016 vidu , dones en els dos terços. El predo
mini fe1není es manté a cada grup d'edats. De les sis classes, per edats en què 
està divid ida Ja població, la 1nés nombrosa és la dc nens inferiors a set anys, 
que representen n1és d'un cinquè del total, bé que els dc cinquanta anys en 
amunt encara representen un 15 %. L'interval d'edats és heterogeni. Els de 
set anys a quinze representen un 18 % llarg del total; els dc setze a vint-i-quatre 
(on els casats ja representen cap a una quarta part dels homes i m és del 
30% de les don es), un 14 ,5 %; els de vjnt-i-cinc a trenta-nou (on predominen 
clarament), prop d'un 20 % ; de quaranta anys a quaranta-nou, els vidus són 
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la meitat dels solters, i les vídues més que les solteres; però encara de cin
quanta anys per amunt predominen els casats ( 68 % dels h omes i 55 % de 
les dones, aproximadament). 

5) Els detalls inèdits del cens de Floridablanca 

Deixan t de banda, doncs, els eclesiàstics, la pob.lació de Catalunya (si no 
advertün res, citarem sempre segons les xifres d'Iglésies) havia fet un tomb 
decisiu durant el segle xvru, bé que no tant com avançava el cens del 1768 
( d'Aranda). Per la població absoluta continuaven destacant els corregiments 
de Girona (168.237 h. ) i Barcelona (124.323), i en darrer lloc, davant Ja Vall 
d'Aran (5.559 h.), h i havja el corregiment de Pulgcerclà (22.721 ). 

6) Sobre el corregiment de Barcelona 

J. Jglésies presenta sobre aques t punt una discrepància seriosa an1b P. Vi
lar, que assigna 111.410 habitants a Barcelona ciutat enfront dels 92.385 d'Iglé
sies. Però els habitants que dóna Vilar ho són de fet (incloent-hi religiosos, 
presoners, soldats, transeünts, etcètera). Iglésies reconeix que les xi rres oficials 
del corregiment presenten dificultats. Barcelona ciutat no apareix en el detall 
del cens dc Florida blanca (com tampoc els corregiments dc Tortosa i dc la 
Vall d'Aran), i ell la completa amb L'Estada General del número de almas habi
tantes en las siete parroquias que comprende la ciudad de Barcelona, manus
cri t que tran criu en apèndix. Cal dir que hi havia 13.303 nens m enors de set 
anys, un 14,39% dc Ja població. Per a Ja resta del corregiment hi havia 7.617 
nens, un 23,84 % de la població. 

Però un imprès -qu e Iglésies també reprodueix en apèndix- recompta en 
e ls mateixos pobles i el mateix 1787, 31.443 habitants dc set anys en amunt, 
xifra que gairebé coincideix amb els 31.938 habitants totals, deixant només 
un 1,57 °;{J com a població ]nfantil si admetem com a bones totes dues estadís
tiqu es, la dc l es parròquies de Barce lona i la de l'Estada General de los fuga
res, casas, soll eros, solteras, des de la edad de siete años arriba ... , referent als 
pobles. I conclou que no és lícit, tot estudiant el cens dc Floridablanca, de 
substituir-nc les xifres oficials per unes altres, oimés quan només es fa a Bar
celona ciutat. L'argumentació sembla sòllda. Ara, Ja discrepància no en sem
bla tan fonda: així com per a Barcelona-ciutat Vilar troba en F. de Zamora, 
«alcalde del crim.e11», els habitants dc (et, i Iglésies e n l'Estada e ls de dret, 
o fixos, també restant aquests del total oficial es troben e ls de dret per a Ja 
resta del corregiment (31.938 en total), mentre que l'altre Estada, el dels 
pobles, que inclou e ls eclesiàstics, dóna els habitants de fet (31.443, sense 
els nens). 

7) Els corregiments 

En una ta ula estadística Iglésies resumeix clarament l'evolució del se
gle xvr n. (Només en supr imir íem l'índex de creixement, pu.ix que és el mateix 
d'augment, incrementat en 100: si la Catalunya administrativa augmenta en 
el període 1719-1787 un 115,46 %, el seu índex dc creixement és d'un 215,46 %). 

L'augment és m àxün e n els corregin1ents de Lle ida (210,92 %) i Tortosa 
(202,16 % ), seguits per l 'alcaldia major de Montblanc i els corregiments de 
Barce lona , Tarragona i Vilafr anca del Penedès, és a dir, en tota la meitat 
sud-occidental de Catalunya, aproximadament la Cata lunya Nova, i és mínin1 
en els de Puigcerdà (39,54 %) i Talarn (39,72 % ), és a dir, en l'angle nord-oest, 
si en llevem la Vall d'Aran. En gener al , d'aquí a Mataró la població no s'arriba 
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a duplicar. IgJésies ho veu com una orientació hispànica de Catalunya en 
oposició amb l'europea tradicional. Vilar, Inés caule, n'assenyala m.oltes ex
cepcions. 

Aquests creixen1cnts intenten dc corregir, inútilment, els desequilibris in
terns, sensibles a mb una dens itat mitjana de 27,3 habitants per kilòmetre 
quadrat. Després del corregiment dc Barcelona (201,62 h/km:!), només el dc 
Tarragona, entre els d'increment ràpid, assoleix una densitat elevada 
(88,59 h/ km 2

) . En general les densitats són 1nés altes a la Cata lunya del NE 
i m ínimes a les del NW (Vall d'Aran, 8,95 h /kn12 , Talarn 10,23; Puigcerdà, 
11 ,92; Cervera, 13,27 ) i no són gaire n1és altes als corregiments del SW, de 
creixença tan ràp ida (Tortosa, 16,75 h/km2

; Lleida, 17,31 ), con1 tampoc al de 
Manresa (17,15). 

8) Característiques de l'increment de població 

Qualsevol distribució més detallada topa amb l'inconvenient de la manca 
dc dades completes. A 1nés de mancar els corregiments de la VaU d'Aran i de 
Tortosa, dels pobles del dc Barcelona non1és en coneixen1 la població de set 
anys per amunt. Per tal d'obviar aquests dèfici ts, Iglésies m unta un còmput 
prescindint de la Vall d'Aran, realment sense incidència en e l conjunt, supo
sant per a cada n1tmicipi del corregiment de Tortosa el creixement mitjà del 
corregiment [podrícn1 assegurar que no fou així; però, com ?] i per als pobles 
del de Barcelona, prescindeix dels jnfants inferiors a set anys [posats a supo
sar, hom els hauria pogut afegir hipotè ticamen t un 31,3 % d'infants, que era 
la proporció coresponent a 100 sobre el 76,16 % que coneixia (puix que com
parant-ne la distribució per edats del corregiment amb la de Barcelona ciutat, 
Iglésies havia trobat als pobles un 23,84% de població infantil: vegeu 6)]. 

En resulta, de 869.841 habitants clcl 1787, un 41 ,61 % vivi nt en llocs de fin s 
al Jniler d'ànimes, un 18,13 % en viles dc 1.000 a 2.000, un 16,04 % entre 2.000 
i 5.000, el mínim a la categor ia següent, i un 15,34 % a les quatre ciutats de 
més de 10.000 (Barcelona, Tortosa, Reus i Lleida). Si pred01ninava a Catalunya 
la població rural, i la pròpiament urbana no arribava a una sisena part, en 
canvi ap un lava la tendència a capgira r-n e la distribu ció, car en el pe ríode 
1719-1 787, 1nentre la creixença mínim.a correspon ia a aquesta Catalunya rural 
(80,39 % ); la més alta dc les cinc classes estadístiques era la dc la que ano
menem urbana (205,58 % ). 

9) La distribució comarcal 

Després d'exposar, amb l'honestedat habitual, el procediment emprat per 
passar de la divisió corregimental a la de comarques, sense poder destriar bé 
les ünmed iates a Barcelona i a Tortosa, dreça un quadre con1arcal que cen
trarà les cons ideracions subsegüents . 

Després de l Barcelonès-Baix Ll obregat, amb 129.919 habitants, les comar
ques amb Inés població absoluta eren les de Tortosa (Baix Ebre-Montsià-Ter ra 
AJta) an1b 48.41 6, Alt Empordà (42.054), Maresn1e (40.920), Osona (39.598) i e l 
Baix Camp (38.967). I les que en tenien n1és poca, a part els cinc municipis 
coneguts inclosos en el corregiment de Tortosa, eren la Vall d'Aran (5.559), 
e l. Baix Pen edès (7.079) i el Solsonès (9.311 ). I per r egions, la I (209.099 habi
tan ts) i la n ( 163.387) es destaqu en, sobretot damunt la v (el desconegu t corre
giment dc Tortosa : 48.41 6 habitan ts) i la IX (47.298). 

L'increment dc població en el període 1719-1787 destaca dan1u nt les altres 
con1arques eJ Segrià (341 ,42 °1'(J ), seguit de l.es Garrigues (262,54 % ), la regió v 
(Baix E b re-Mon tsià-Terra Alta : 261,07 % ), el Pr iorat (251,23 %) i el Baix Camp 
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(212,06 % ), per davant del Barcelonès-Ba ix Llobregat (179,81 % ). Aquesta r eno
vació dcmogrà1ica del terç ud-occidenta l dc Catalunya contrasta amb l'a tonia 
relati va de l'angle NW, la Vall d 'Aran exceptuada: P allars Sobirà 20,2 %, Alt 
Urgell 30,05 % , Pallars Jussà 45,58 % ; així con1 del Vallès Orien ta l (33,5 °'b ), 
que hi apareix soldat p e r una dorsal cen tral-pirinenca d'inc rernents inferiors 
al 60 % : Bages, Segarra, Solsonès, Berguedà, Baixa Cerdanya [Vilar, que 
parteix, com hem~ dit, d'unes x ifres diferents per al corregiment dc Barcelona 
i que no dis tribueix igual Jes del corregiment dc Tortosa, dóna re. ultats força 
dife re nts a lc comarques que e ls corresponen: Barcclonè , 242,7% (p e rò el 
Baix Llobregat: 185,9 % ), regió v: 201 % ]. Per regions, després dc la dc Tor
tosa ( ), ·la que es pobla més és la de Reus ( tv ), que , sen se la Ri bera d'Ebre, 
guanya un 170,03 °;h ; i la dc Lleida (vnT), 164,7 1 °/o . El s guanys mín tm s són a la 
regió de Tre mp (l x), 37,08 'Yo . 

Aquests inc rem ents espectacul ars per l'ang le de lle beig no alte ren ga ire el 
mapa del poblament, p erquè ja era m olt gran e l retard poblaciona l d'aques tes 
comarques. Així, la densita t màxima continua essent la del Barcelonès-Baix 
Llobregat (208,7 h / km:? ), seguides del Maresm e ( I 02,89) i e l Tarragonès (79, 14 ). 
l les més poblades, e l Pa lla rs Sob irà (8,7 h/km~), ja Vall d 'Aran (8,77), e l Sol
sonès (8,86 ), J'Alt Urge ll (9,29), el Pallars Jussà ( 10) i la Noguera (10,63). ÉS 

a dir, un quadrant NW despoblat, enfron t d 'un bon poblament a l litora l al N 
de l'Eb re . Per regions, després dc la T ( 84,48 h / km 2

), la m és poblada és la l li 

(45,4); i la m és despoblada, la 1 (9,04 h/ km:! ). 
Segueixen con s ideracions det a llades sobre aquestes dis tribucions i sobre 

el p es de ks capi tals com arcals, que no ens sen1bl en tan s ignificatives com: 

1 0) Les zones geogràfiqu es 

El 1787 la Cata lunya litoral i prc-'litoral ( incloent-hi e l Clot dc Móra, que 
le. es tadístiques n o p ennc te n dc desglossar) tenia 537.406 habitants, el 61,39 % 
dèls recomptats , en front del 56,62 % el 1719. Aques ta progressió és assolida a 
costa dc la Depressió Cen lral (de l 27,41 o/o passà al 26,2) i, sobretot, de ls Piri
neus (amb el Pre-pirineu) que pa. à dc representar e l 16,05 a l 12,42 %. É . que 
l'increment hav ia esta l d'un 134 cV¡, a la regió Litoral i Prc-1 i toral, d 'un 105,85 % 
a la Depressió Ce n I ral, i de només un 66,66 o/o a les serra lades del nord. La 
densitat resultant, però, encara era equi librada: 42,1 8 h / km :! vora mar, 19,59 a 
l'int e rio r , i 14,28 a les comarques muntanyenques. 

l l ) La costa 

Ig lés ics s 'ha pre~ la molèstia de desglossar, dins cada comarca litora l on 
li ha estat p o sible, la població de ls municipis costaners de la de ls interiors, 
p er ta l de deduir-ne la incidència demogràfica de l 'atracció marinera. En 
línies genera ls resta comprovat, però, que les d iferènc ies a lguna vegada enter
boleixen la comp aració [a la columna Augment comarcal per 100: Barcelonès
Ba ix Llobregat, 185 en lloc de 179,81 del quadre general, pàg. 21; Baix Pene
dès, 90,05 (índex de l'Alt Penedès) p er 165,52; Tarragonès, 131 ,J 8 en lloc dc 
133,18]. (Val a d ir, però, que les xifres correctes les proporc iona el m ateix 
Iglésies en un altre passatge de l'estudi esm e ntat.) Així, els muni cipis l itorals 
s 'incre menten més que les comarques resp_ectives, en conjunt: 166 o/o al B a ix 
Empordà, pe r 11 8,1; 196,69 o/o a l'Alt, contra 11 3,66. 

Però hi h a excepcions: 1) Al Barcelonès-Ba ix Llobregat , tot i rebaixant a 
179,81 l' increment global , el litora l només és dc 178, realment de mal explicar. 
Les xi fres deta llades del corregim ent dc Barcelona ometen Ics criatures d'edat 
inferior a set anys, fora les que vivien a la mateixa ciutat, conegudes per una 
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altra font. Però la quasi igualtat entre els n1uniC1p1s litorals del corregünent 
i els de l 'interior es deu segurament al pes determinant de Barcelona. 2) L'in
cr ement litoral del Baix Penedès és d'un 105,9 % enfront de 165,62 % com a 
increment global. És degut al fet de computar El Vendrell com a 1nunicipi 
interior. 3) El Tarragonès litoral s'incrementa en un 98,21 % , i en un 133,18 % 
el conjunt, però sembla que també Vila-seca de Solcina hi és considerada un 
municipi interior, perquè Salou aleshores era de població insignificant, ex
p lica l glésies . 4) Al Baix Can1p, en canvi, és explicable que la població litoral 
s'incrementés en un 132,62 %, i el conjunt c01narcal en un 212,06 ()/o pel ca
ràcter no costaner de Reus. 

Que en nou evolucions comar cals, hi apareguin una anormalitat i tres 
excepcions a la regla, en s fa pensar que potser era prematur, per al 1787, la 
hipòtesi d'una forta atracció dc1nogràfica a tot el litoral. 

12) Pi1'àmide d'edats de Catalunya 

Els llü1dars entre els distints graons d'edat proporcionats pel cens no són 
un 1nodel recomanable d'aritmètica: set anys, 16, 25, 40 i 50, que destrien sis 
categories d'edat. Però Iglésics s'ha enginyat a treure'n partit, i fins una pirà
mide d'edats septennal. L'aventura, c01n ja ens avança, i per això ccntre1n l'a
tenció en les classes anuals que li serveixen de base. El predon1ini fen1ení hi 
és en totes, però només s'accentua al grup de setze anys a vint-i-quatre 
( 53,62 % ), a causa, con1 ell explica, de l'exclusió del rccon1ptc oficial per edats 
(aquell que distribueix 848.539 habitants en lloc dels 875.400) de religíosos i 
asilats, i sobretot de soldats i presoners. La natalitat havia d'ésser forta, car 
el primer grup con1prèn 24.889 nens i nenes per any, m entre que dc set a 
quinze n'hi ha 16.261; dc setze a vint-i-quatre, 13.705 per any; dc vint-i-cinc 
a trenta-nou, 11.179; de quaranta a quaranta-nou, 11.01.7 [el texl diu 11.027] 
per any, i de cinquanta per amunt, 126.785, un 14,9 Ol(¡ dc la població [ Iglésies 
ü1terpreta que la darrera xifra exclou les persones dc cinquanta anys, que 
calcula en 11.017, però aleshores l'interval d'edats 40-50 con1prendria onze 
classes d'un any, i no deu]. 

L'a ltra deducció interessant és ]a presència d'immigrants, compresos entre 
vint-.i-vuit anys i quaranta-nou, vista la fon11a vertical que adopta la pirà1n.ide 
en els grups d'aquestes edats. P. Vilar no admet una imn1igració fins els anys 
1770-177 4, car abans era dc Catalunya que se n'anava la gent. I fa observar que 
la distribució per edats és, con1 tants altres aspectes socials; un terme mitjà 
entre les d'Espanya (que té n1és adul ts, però n1és pocs nens i vell s) i de Fran
ça (que tenia més vells, però més pocs nens i adults). Gosaríem afegir que 
l'homogeneïtat r elativa de les classes anuals d'edat entre v.in t-i-vuit anys i 
quaranta-nou es pot deure a un factor aliè a les immigracions: a un creixe
lnent vegetatiu considerable en el període 1737-1758. 

13) Distribució per edats i per corregiments 

La proporció de n ens fins a set anys és especialment alta al correglinent de 
Manresa (23,71 %) i al de Girona (22,75 o/o sob re una mitjana del 20,5 % per 
a Catalunya), i baixa als de Puigcerdà (16,29 %) i Barcelona (16,83 % ), que 
devien ésser els de cr eixement vegetatiu 1ninim. El grup de set anys a quinze, 
enfront d'una mitjana catalana del 17,25 %, assoleix el 20,3 % al corregilnent 
de Tarragona, el 19,2 % al de Puigcerdà j el 19,1 % al de Lleida, i non1és el 
14,29 % al corregiment de Barcelona i el 13,65 o/o al de Manresa. De la mitjana 
catalana de setze a vint-i-quatre anys (14,54%) se n'aparten, per un extrem, 
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.els corregiments de Barcelona (18,21 %) i Lleida (16,2 % ), i per l'altre, els 
dc Vilafranca (12,38 % ), Mataró (12,78 % ), Cervera (12,83 %) i Vic [el comen
tari diu Girona] (12,83 % ). Iglésics atribueix aques t con trast a l'emigració 
d'aquests corregiments cap a Barcelona. 

De vint-i-cinc anys a trenta-nou [en aquest apartat es va r epetint com a 
llindar d'intervals 26, errada per 25] s'aparten positivament de la m itjana ca
talana (19,77 % ), els corregiments de Barcelona (24,74 %) i la Vall d'Aran 
(23,82 % ), i negativament, el de Girona amb un mínim de 12,15 % , que Iglé-
ies interpre ta com a confinnació de la força xucladora que ja n1anifestava 

Barcelona. Entre els quaranta anys i els quaranta-nou es trobaven el 13 % 
dels catalan , amb les desviacions posit ives màximes als corregiments de Ta
larn ( 15,53 % ), Girona (14,82 % ), Cervera (14,75 %) i Barcelona ( 14,29 % ). l glé
sics suposa que les n1igracions interiors es realitzaven entre e ls setze anys 
i els quaranta -d'aquí la desviació tan posjtiva de Barcelona respecte a aques
tes edats- i s'anuHavcn després, reintegrant-se als seus corregin1cnts els tre
balladors procedents dels dc Talarn, Girona i Cervera, per exempl e. Les dc -
viacions negatives s'enregistraven sobretot al corregim ent cic Tarragona 
( 10,2 % ) i la seva alcaldi a major dc Montblanc ( I 0,88 % ). El 14 ,94 % dels ca
ta lans eren considerats vells (de cinquanta anys o més). Els percentatges eren 
més alts als corregiments dc Girona ( 17,93 %) i Vic (17,23 O!o) que als a ltres, 
especia] ment que als dc Barcelona ( 11 ,64 °/o) i la Va ll d'Aran ( 11 ,8 % ). 

En genera l es poden deduir unes piràmides força rcgu.lars amb basc infantil 
prou ampla, especia lmen t a ls de Tortosa, Lleida, Montb lanc i Tarragona, els 
dc màxima creixença dcn1ogràfica. En canvi, examinant els sexes separada
ment es fan patents osques cons iderab les corresponents a les celats juvenil s: 
nl corregi1n cn t de Manre. a aquesta o ca, molt sensible en el co tat mascuH 
entre els set anys i els vint-i-vuit (Iglé ics ha distribuït les edats entre septen
nis per a com parar-ne mé bé els contingents), i no tan acusada fins als qua
ranta-dos. P recisament els nens que r es ten a l corregiment entre els set anys 
i els quinze només componen el 36,32 °!() dels infants d'aquesta celat (les n en es 
romanien a casa ). Una emigració en edats tan primerenques, avui inve rsem
blant, sembla d'acord amb la docume ntació dc l 'època: era la mà d'obra més 
barata. Quelcom de semblant, s i bé aten uat, passava a.ls corregiments de Ma
taró, Vic, Puigcerdà, Ta la rn (on l'emigració temporera se centrava en les 
noies de catorze anys a vint) i Cervera . Al corregiment de Girona [Manresa 
segons el peu dc la piràmide d'edats , vegeu 6], que té els percentatges in
fantils 1nés alts (fins al quinze anys), minva ràpidament els del joves fin a 
un mínim entre els vint-i-ci nc i els tren la-nou anys, m entre que el corregiment 
dc Barcelona, influït per la ciutat, mostra un inflament immigratori a les 
edats compreses entre el etze anys i els quaranta. 

14) L'altitud del poblament 

La manca de dades detallades per a tres corregiments fa que Iglés ies pres
cindeixi dc la Vall d'Aran, i suposi -amb un risc pe tit d'error, co1n ja adver
teix- que els nuclis poblats del corregiment de Barcelona estan per sota 
dels 250 m etres alt, i els del corregiment de Tortosa, per sota dels 500. Amb 
fortes reserves, destria aq uests darrers segons el llindar de 250, i en resulta: 
1) que el 58,5 % de la població del 1787 vivia a les planes inferiors a 250 m e
t res alt, i s'havia incrementat en un 14,25 % r especte al percentatge del 1719, 
acaparant pràcticament tot l'increment. 2) La població entre 250 metres i 500 
es manten ia pràcticament estable (percentualment, entén sempre ), represen
tant el 19,65 %. 3) L'establerta entre 500 metres alt i 750 minvà en un 17,38 %, 
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ocupant el tercer lloc ( 13,45 <Yo) dels habüants. 4) Entre 750 i 1.000 1netres alt 
vivia el 4,25% de ls catalans, després de minvar un 37% respecte al 1719. 
5) A l'alta muntanya, h i vivia poc més del 4 %. Fin s a 1.250 n1etrcs la pèrdua 
havia estat d'un 46,4 % i r epresentaven e l 2,84 o/o de Catalunya. I m és amun t 
encara, vivia un 1,26% dels catalans, amb minva d'un 42,2 % . 

El despoblamen t, per tan t, s'accentuava de 500 m e tres alt en amunt, i re
forçava la minva alt itudinal, ja clara e l 171 9. 

15) Del contingut del poblament 

Distribuint per corregiments Jes dades globals del cens, p odem. completar 
la distribució demogràfica per edats an1b tm a altra per sexe i estat civ:i I. 

La n1ajoria femenina només era acusada a la Vall d 'Aran (54,49% ). En 
canvi, hi havia n1ajoria masculina als corregiments de Tortosa (51 %) i Mont
blan c (50,38 q;o ). Dcscon1ptant els menors de setze anys (malgrat que 1.184 
eren casats o vidus), les persones casades representaven un 59,5 % que arriben 
a un 60,92 % entre els h om.es (perquè er en m enys non1b rosos globalment); 
les solter es, un 29,36 % (31,3 % entre els hon1cs); i les v.ídues, un 11,1 % 
(7,71 % si nmnés com.putem els homes ). [Una errada d' imprenlta repeteix com 
de les dones les xifres generals .] Inc.loent-hi e ls nens, predominen, natural
ment, els solters (55,9 o/o ), especialment als corregim e n ls de Girona ( 59,66 %) 
i Ta larn (57,58 % ), i n1íniman1ent als de Mataró (52,81 %),Vilafranca (53,24% ), 
Tortosa (53,55 %) i Vic (53,69 %). El s casats representaven un 37,18 % , i fins 
a un 40,35% (corregiment de Mataró) o un 40,57 (Yo ( Vilafranca), per davallar 
a un 34,93 % (corregiment de Cervera), un 34,63% (Talarn) o un 32,49 % (Gi
rona). I els v idus, 6,9 o/o en n1itjana, eren un 9% a Cervera, un 8,7% a la Vall 
d'Aran, i només un 5,95 o/o a Barcelona i un 5,64 o/o a Montb lanc. 

I g tésies destria els «class ificats» (240.899, la més gran part dels homes, en 
g<..:neral a partir de setze anys), en «productors» i «no produc tors». Els «pro
ductors», corresponents a ls sectors cconò1nics primari i secundari i a n1és 
als comerciants, comprenie n el 87,72 °1i1 dels classificats . Hi semblen més de
fini ls els sectors que en podríem dir socials. Considera e mpresaris els labra.
dores, fabricants, i comerciants, respectivmnent: 56.878, 4.640 i 1.955. Hi havia 
9.567 labradores al correg.iment dc Lleida, 8.091 al de Tortosa ... , 596 a la Vall 
d'Aran i 462 al dc P uigcerclà. Dc «fabricants», 1.170 al corregünent de Tarra
gona, 708 al de Vic .. . i cap a la Vall d'Aran. I de comercian ts, 344 a l corregi
ment de Barcelona, 306 al de Tarragona ... :i 3 a la Vall d'Aran. Els treba lladors 
~specialitzats serien r epresentats pels artesans (31.010) i els matriculats (de 
1narina), només comptats a part al corregin1ent de Girona (2.716 ). E ls arte
sans abundaven sobretot als corregiments de Girona (5.642) i Barcelona (5.483), 
i escassejaven a la Vall d 'Aran (97,) i al corregiment de Talarn (530). El pro
letariat constava dc categories tan indefinides com les dc «jornalers» (94.380 ) 
i «cria ts» (15.840 ). Els jornalers eren moHs als corregilnents de Girona ( 18.499) i 
Vic (12.444 ), i molt p ocs als de Puigccrdà (360) i la Vall d'Aran (607). I els 
criats, que podien ésser el que ara se'n diu obrers no qualificats, molt abun
dosos als corregiments de Girona ( 4.620) i Barce]ona (3.804 ), escassejaven a l 
1nàxim a la Vall d'Aran (112) i a Mon tblanc (197). 

La població «no productiva» comprenia la resta del sector terciari, els 
inac6us i e ls passavolants . Els podríem agrupar en: 1) clergues i assimilats 
(però no re ligiosos, que no eren considerats caps de casa): 7.372. Més nom
b rosos a ls corregiments de Girona ( 1.340) i Barcelona (830), ho er en 1nolt poc 
a la Vall d 'Aran i a Montblanc; 2) hidalgos, advocats, procuradors, escrivents 
i músics, antecedent de les nostres professions liberals: 3.451 , en bona part 
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als corregiments dc Ba rcelona i Girona, .i escadussers a la Vall d'Aran i a 
Montblanc; 3) es tudiants, que solia incloure e ls de grau mitjà i a vegades 
els dc primari: 6.927, amb màxims també a Ba rcelona (2.11 3) i a Girona (1 .722 ), 
i mú1ims a la Va ll d'Aran i a Puigccrdà; 4) els dc fur militar, els empleats a 
sou del rei, dependents de la Inqui s ició, síndics dels o rdes re ligiosos, depen
dents de Ja Croada, de111andantes: el que en diriem de l 'administració c ivil, 
nli li tar i eclesiàstica: 4.133, d istribuïts con1 dc costum; 5) els que viuen de 
renda, que de fet se1nbla que vo l dir inactius, per l'expli cació que fa d'aquests 
indiferentes, que poden ésser m antinguts, però n o en establime nts col·lec tius : 
7 .168, de] quals 5.122 a Barcelona i 1.638 a Vic (producte urbà, segons Iglé
s ies); i , ·finaln1ent 4.429 pasageros al corregiment de Barcelona. 

16) Les principals poblacions 

Iglésie · dreça u na llista de les entitats dc població (pueblo en e l cens) de 
1nés d'un miler d'habitants. No pretén, per tant, dc donar-nos la població 
1nunicipal sinó la dels nuclis urbans, oposables globalment a la població rura l. 
Malgrat q ue clins cada nucli hom inclou les cases disseminadc corresponent , 
en podríem obteni r unes bases fermes dc comparació, p erò hi hem. el<.: p re
sentar reserves serioses. H em confronta t les xifres extret<.: del mateix cens 
per Vi lar, també a fi de comparar -les amb les de 171 8-1719, i a mb una cerLa 
freqüència no coincideixen. Ales hore · he m comprovat els detalls - proporcio
nats, com sen1prc, pel mateix l glésies- per a cada n ucli a q ui ell o Vil ar 
atribueixen un mínim de 1..000 habitants el 1787 (esparsos per tota la part 
documen tal de l'obra: pàgines 65-613 del volum 1 i tot el 11 ), i hem arribat a 
aquestes condus ions provi ionals: 

1) En general, les dade d'Ig lésics, com que són justificades per edats i 
per es tats i sexes i com que, a més, no hi hem trobat ni una errada mtmèrica, 
ens semblen preferib le . Ca l advertir, però, que les dades de Vilar-Duran dc 
Cahncr tam bé semblen d'un rigor implacabl<.:, si bé tenen mé!-> la fina litat dc 
comparar la població total dels mun icipis moderns (segons el cens del 1960) 
a l llarg del segle xv ur, que la cl\::slablir els nucli dc població. 

2) Les dades manuscri tes presenten divergències insalvable!->: e l manu crit 
2.478 de la Bi b liol<.:ca de Palac io, d'on procedeix el detall per entitats dc po
blació, publ ica uns resums per corregiments, dels qua ls el de Manresa és 
r<.:sumh tamb é per localitats amb xifres una mica més altes, perquè inclouen 
les comunitats religioses i similar , que en la relació detall ada apare ixen comp
tades a part. l glés ics opta per aquesta darrera, perquè s'in terc ~ sa més per la 
població resident, relacionable amb les cascs o e ls focs, mentre q ue Vil ar 
cerca la població de fet. L'opció d'Iglésics faci li ta la comparació amb Ics 
dades anteriors, que eles del segle XlV donaven la pobl ació esta ble; però difi
cu Lta Ja comparac ió amb e ls censos moderns, que pre tenen d'exhaurí r el re
compte ind ividual. Tglé. ies hi renuncia perquè troba a mancar convents exis
tents a les hores i perquè tampoc no podem saber e l nombre dc soldats, pn.·si
diaris i a l tres pas -avolants. 

3) Les poblacions del corregí ment de Barcelona, excloent-nc la ciu tat, no
més enregistren els residents dc set anys per amunt. En aquest cas, ens 
sembla que seguir l 'imprès on apareixen així té l'i nconven ie nt greu de fa lseiar 
la comparació amb els altres corregim ents i fins amb la mateixa ciuta t. Per 
això en aquest cas (que a fecta la comarca del Barcelonès i bona part del 
Baix Llobregat) preferí m les xi fres reconstruïdes per Vilar. 

4) Una dife rènc ia toponímica: a la t a ula de la pàgina 55 , h i apareix Cube
lles (Garraf) que cal corregir per Cubells (Noguera). 
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S) Hom pot considerar un sol nucli la «Vila dc Terrassa» i la «Parròquia 
de Sant Pere de Terrassa», que ~lixí assoleix els 4.000 habitants. 

6) Per al terme general de Torta a, hom podria acceptar els 16.000 habi
tants de Francisco dc Zamora. 

7) A la relació resultant, dc 163 entitats de població, caldria afegir-hi el 
Prat i Sant Climent de Llobrega t (segons les xifres de Vilar), i Les Franqueses 
del Vallès i Can1pdcvànol (per addició de parròquies distintes) i Guimerà (sin1-
plc omissió n1ccànica). 

Amb les modificacions csn1cntaàes, nom.és ilnportants pel que fa als «po
b les» dd corrcgin1cnt de Barcelona, la categoria poblacional dels nuclis de 
pob lació resta establerta així: Amb m és dc 10.000 habitants : Barcelona (92.385), 
Tortosa (16.000, en bona part rurals) , Reus (14.440), Lleida (10.390). 

Amb més de 5.000: Mataró (9.657), Olot (9.146), \Tic (8.919), Tarragona 
(8 .541 ), Valls (8 .162), Manresa (8.1 35), Girona (8.014), Vilanova i La Geltrú 
(6.1 61), Figueres (5.398), Sant Feliu de Guíxols (5.090). [Com a n1ostra dels 
canvis que representaria la inclusió dels r eligiosos, d iren1 que Barcelona pas
saria a tenir 97.885 habitants, Reus 14.604, Mataró 9.943, Vic 9.297, Olot 9.214, 
Girona 9.134, Tarragona 9.064, Manresa 8.317, Valls 8.273, Vilanova i La Gel
trú 6.227, Figueres 5.521, Sant Feliu dc Guíxols S.J 35.] 

De 4.000 a 5.000 ànim es, sense els religiosos, Igu a lada (4.925 ), Cervera de 
Segarra (4.625), Arenys dc Mar (4.253), Bada lona (4.235), Terrassa (4.077 ). 

Dc més de 3.000: Blanes, Vilafranca de l Penedès, Ripoll, Balaguer, Banyo
Ics, Sitges, La Selva del Camp, Canet dc Mar, Berga, Montblanc. 

De 2.500 a 3.000 n'hi ha 14: dos a les comarques del Baix En1pordà, Bar
celonès, Baix Llobregat, i un a l 'Alt Empordà, l'Urgell, el Solsonès, el Tarra
gonès, el Maresm e, la Selva, l'Al t Camp i la Ribera d'Ebre (a la part no conl
prcsa en el corregin1ent de Tortosa). 

De 2.000 a 2.500 n 'hi havia 20: tres al Baix Camp, dos al Baix Llobregat, 
Ja Conca de Barberà i el Bages; i un a l Baix En1pordà, la Selva, el Gironès, el 
Barcelonès, el Vallès Occidental, el Garraf, el Baix Penedès, Osona, Anoia, el 
Tarragonès i el Priorat. 

De 1.500 a 2.000 eren 42: quatre a Osona i al Maresme; tres a l 'Alt Empor
dà, a l Baix, i al Vallès Oriental; dos al Ripollès, al Bages, l 'Alt Camp .i el B'tix, 
i el Tarragonès ; u n al Gironès i la Garrotxa, Anoia, el Vallès Occidental, el 
Barcelonès, el Baix Llobregat, la Conca dc Barberà, el Priorat i la Ribera 
d'Ebre, les Garrigues, l'Urgell , el Segrià, l'Alt Urgell i la Baixa Cerdanya. 

63 m és assoleixen el m iler d'habitants : un a l'Alt Empordà, el Vallès Occi
dental, el Penedès (Al t, i Baix), el Tarragonès, la Conca de Barberà, la Segarra 
i el Pallars Jussà; dos al Ripollès, el Bages, Anoia , l 'Alt Camp, les Garrigues i 
la Noguera; tres al Berguedà, l 'Urgell i el Pr iorat i el Baix Llobregat; quatre 
a la Selva i el Segrià, i ò nc a l'Al t Empordà, la Garrotxa, el Vallès Oriental i 
el Maresme. 

En conjunt el Maresme és Ja comar ca més urbanitzada, en el sentit que 
té tre tze nuclis de més de mi l habüants, i les que el segueixen, l'Alt En1pordà 
i O ona, només en tenen deu; vu it el Baix Empordà, el Vallès Oriental i el 
Baix Llobregat; set la Garrotxa, la Selva, el Bages i el Baix Can1p; sis e l 
Barcelonès, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Segrià; cinc el Ripollès, Anoia, la 
Conca de Barberà, el Priorat i l'Urgell; quatre el Gironès, el Ber guedà , i e l 
Val lès Occidental; tres les Gar rigues, la Noguera i el Garraf; dos l 'Alt Pene
dès i el Baix, la Segarra i la Ribera d'Ebre (d'aquesta ens manca informació, 
cmn dc les al tres terres dc l'Ebre); un, deixant de banda el cas de Tortosa, 
a la Baixa Cerdanya, l'Alt Urgell i e l Pall ars Jussà; i cap, al Pallars Sobirà i 
segurament a la Vall d'Aran. 
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Aquesta urbanització en procés, que va puntejar dc viles tot el país, i so
bretot la Catalunya Vella, mentre en restava al marge, pràcticament com ara, 
tot l'angle NW, es podria matisar indefinidament estudiant-nc les circumstàn
cies que l'expliquen per a cada nucli. Segons els càlculs d'Iglésics, en podríem 
establir quatre categories: 1) La dels nuclis el procés dels quals durant el 
segle no es pot est ablir, perquè no apareixen desglossats fins el 1789. Els únics 
grans són «pobles de mar» del Maresn1e que la seguretat assolida en el litoral 
ha fet créixer fins a desglossar-sc dels «pobles de dalt». 2) Nuclis que han 
experim entat un creixement excepcional durant el període 1719-1778, fin s a 
sextuplicar la població an1b escreix: és el cas d'alguns nuclis litorals : encara 
no desdoblat, Premià, amb un increment del 610,06 %, i sobretot e l barceloní 
Sant Martí de Provençals, amb un 863% d'increment segons Vilar, i d'un 
707 ,34 <Vo excloent-nc els menors de set anys, com fa la font d'Iglésies, e l de 
la ciutat de Reus (633,73 % ) i d'alguns pobles segrianencs, que Vilar con idera 
gairebé r epoblats (Alguaire, 654,65 %; Torres de Segre, 671,36 % ). 3) Nuclis 
que podem considerar normals, amb increments en tre e l 25 % i el 600. I 4) Nu
clis estagnants, tots a Ja Catalunya VclJa ja urbanitzada: Caldes de Montbui 
21,78 % d'increment; Cardona, 20,46 °;(,; Sant Pere de Vilamajor (i Vilama
jor), 13,33 % ; i Vilas. ar dc Dall, 15,44 % . Aque t darrer sembla discutible, 
perquè se n'havia desglossat Vilassar de Mar. Sumant tots dos Vilassars i 
comparant-los amb el municipi únic del 1719, l'increment assoleix un 97 %. 

17) Les localitats amb minves de població 

Bé que ni una comarca no perd població global, s í que en perden un grapat 
de pobles i poblets, gairebé tots a la Catalunya Vella, en comarques concre
tes: la Garrotxa, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, Osona, l 'Alt Penedès 
i el Baix, Anoia, la Segarra, el Solsonès} el Berguedà, l'Alt Urgell i ambdós 
Pallars, però amb una xifra global insignifcant. 

A continuació, Iglésies detalla les ciutats de Barcelona, Reus i Lleida: en 
presenta les x.ifres del cens per sexes i edats i en dreça les d ues piràmides, 
la corresponent als intervals censals, i la hipotètica que resultaria d'unificar 
els intervals en períodes septennals. Després de comentar-les, presenta la 
segona part. 

18) Volum I: Corregiments de Mataró, Lleida, Puigcerdà, Vilafranca clel Pe
nedès, Talarn, Tarragona, Montblanc i Vic. Volum n: C01'regiments de Girona, 
Cervera, Manresa 

Tenen dues parts, coresponen ts a altres tantes alcaldies majors, els corre
giments de Talarn, Tarragona (la segona de Tarragona és Montblanc) i Cerve
ra; i, la dc Girona, quatre parts. De cada poble el manuscrit detalla els estats 
i sexes, la distribució professional dels caps de casa, i els convents, hospitals, 
internats i seminaris amb el no·mbre de mcn1bres de cada categoria per a 
cada centre. A l'encapçalament dc cada poble, hi figura la categoria, la parrò
quia o parròquies i el corregiment. 

Segueix (pàgs. 451-487) un resun1 per corregiments on hon1 repeteix per 
a cada un la classificació demogràfica i la socioeconòmica de la població, i en 
detalla les religioses, les religiones (o religiosos) i els col·legis. El de Manresa 
conté. a m és, un resum per nucli de població. Un primer apèndix detalla per 
pobles el corregiment de Barcelona. És l 'imprès Estado general de las casas, 
solteros, solteras, des de la edad de si et e ai? os arriba, casados, casadas, viudos, 
viuda.s, con su total de dichas clases, conventos y religiosos del Corregimiento 
de Barcelona, según consta en los estados particu.lares dados por las Justi-
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cias de cada puehlo. I un egon apèndix reprodueix l'Estada general d el nú
mero de hahitantes en las siete parroquias que con1prende la ciudad de Bar
celo77CI, introduït per un resum dc la c iutat Clou l 'obr a un Índex de localitat s, 
class ificades per ajun tamc nt actua l, corregiment i comarca. 

19) La població monacal catalana l'any 1787 

En la copiosa producc ió demog rànca d 'l glésies representa un divertimenlo 
acuradament presentat, on explana un aspecte que sol restar marginat en 
es tudis d'aquesta mena . Va t a dir que l'autor hi troba a mancar e ls monc tirs 
de Bellpuig dc ]e Ave lla nes, Mont errat, San t Cuga t de l Vallè , Sant Salva
dor de Breda, i el priorat de Santa Maria de Meià. 

Amb aques tes salve tats podem resumir que hi havia 152 cases de religio
sos ( homes) amb 4.931 pe rsones, i 39 de femenines amb 1.706. Aques ts totals, 
q ue incloi"en servents i infants, representava només un 0,75 % dc la població 
de Ca talunya (prenent la xifra dc 875 .400 habitants, més alta que no la que 
detalla les act ivitats dc la poblac ió). Només assoleix la unitat pe rcentual a ls 
corregiments de Barcelona (1,68 °!l> dels habitants) i Montblanc ( 1,08 %), men
tre que no passa del 0)7 0/o al dc Talarn i és inexistent a la Vall d'Aran. Tot 
seguit detalla congregació per congregació i segons les localitats (o els corre
gime nts quan no es pot aber), e l · r eligiosos destriats per categories. 

E ST OlS SO BRE LA PRL\1\ERJ\ \IEITAT DEL SEGLE X I X 

Aques ta e tapa dc transició entre els censos tradicionals i els moderns és, 
probablement, la més poc nodrida d'estudis sobre la nostra població. Ig lé!:; ies 
hi h a dedicat un pare ll dc treball de reusenc en tu i a s ta (La demografia i la 
riquesa de R eus l'any 1842 i la de les altres ciutats m és importants de Cata
lunya, vegeu Apè ndix I, 2 1; i R eus en el conjunt de Catalunya l'any 1819, vegeu 
Apèndix J, 29), i un treball més gra n, que passem a comentar: fndagaciones 
sobre la pohlación de CataluPía en la primera mitad d el siglo XIX. 

1) Las fuentes 

De l cens de l 1797 només se'n conserva un resum genera l i, per tan t, e n
cara que estigués b en fet, no proporciona la informació dc ·glossada que 
cald ria. 

E l 1824 aparegué l'orde nat pel militar Vicenç de Frígola. Con té una des
cripció gcogràlica de Catalunya i una relació dels pobl es amb in dicació dc Ics 
jurisdiccions a què perta nyien, el nombre de veïns, recursos econòmics, renda 
cadas tral , i distàncies a Barcelona i a l cap del corregiment. El veïns havien 
esta t recomptat el 1819 (del 1787 fins ales hores hi havia hagut, , cgons J. a
dal, dues crisi dc1nogràfiqucs especialment agudes: la de la Guerra Gran, 
dc 1794-1795, j la dels anys més crítics de la Guerra del Francès, 1808-1812 ). 

El 1831 J oan Baptis ta Galobard cs publicava Catalwïa en la mano. Fou un 
llibre popular, que repe teix la informació dc Frígola, afegint-hi les carteries 
més properes per a la correspondència, i les fires. Dóna els veïns i a més els 
habitants referits a una data que l glés i.es suposa 1826 o 1829-1830, inclinant-se 
per 1830, no sabem si amb prou fonament. 

Del 1846 al 1850 aparegueren els setze volums del Diccionario Geogrdfico
EstadísLico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, dc Pascual Ma
doz, a mb dates per localitats que no es r e fereixen al mateix any, com sol 
passar en obres d'aquesta envergadura. Però l glésies sc centra en els requa-
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dres estadístics per partits judicials , basats en les matrícules cadastrals del 
1842. 

Iglésies exposa les vicissituds històriques que pogueren incidir, negativa
n1ent, en l'evolució demogràfica entre el 1787 i el 1842, reflectint-se en els tres 
recon1ptes estudiat s. Considera impossible el pas de 1.050.358 habitants el 
1842 a 1.652.291 del prin1er cens modern, el del 1857. I en dedueix les greus 
1nancances dels anteriors, incloent-hi «el Madoz». Però es referma en la vali
desa de les comparacions del Madoz amb les fonts anteriors (cinc segles 
escassos) i del cens del 1857 a-mb les posteriors (un segle i escaig). [Cal 
corregir algunes dades d'aquesta introducció: les lleis desa1nortitzadores de 
Mendizàbal no són del 1835 i el 1855 -pàgina 387 del volum xxxvu -, sinó del 
1835 i el 1836; i la frase << Aquí existió Castellfollit» és del 1822 i no fou escrita 
a Castellfollit de la Roca - Garrotxa-, com indica el diccionari Madoz, sinó 
a CastellfolUt de Riubregós - Anoia- . A la p àgina 393 , insistint sobre El pro
blema del corregimiento de Barcelona en el censo de Floridablanca, escriu: 
« 124.329 habitantes, que figura en el resum en oficial del censo, Pien-e V ilar la 
desestima y la substituye por 154.075 habitantes. Se establece así una dife
rencia de 24.156 habitantes exclusivamente para el corregim.iento de Barcelo
lza», que ve a coincidir an1b la diferència global. La xifra de Vilar no lliga amb 
els con1ptes d'Iglésies, perquè és una altra: 148.479, que justifica les afirma
dons següents.] 

2) La población segúrz cada ftLent e 

E l cens de Frígola diu que Catalunya (l'adminis trativa) suma 165.941 veïns, 
que «a razón de 5 individuos» suposen 829.705 habitants. La relació de Gala
bardes - amb molts errors, adver teix Iglésies- de xifres locals, suma 166.153 
veïns i 960.967 habitants. I la suma de Madoz, 218.124 veïns i 1.050.358 habi
tants, corregida per Iglésies en 218.320 i 1.052.216, respectivament. 

Frígola divideix el territori en dinou cor regiments i tinences, amb màxims 
de 24.116 veïns al corregiment de Barcelona i 23.418 al de Girona, i an1b 1ní
nin1s de 1.583 a la Vall d'Aran , 2.040 a la tinença dc Berga (corregiment de 
Cervera) 1 2.844 a la també anomenada dc Berga (però del corregiment de 
Manresa). 

Mad.oz atribueix 455 .785 habitants a la província de Barcelona, dividida 
en onze partits judicials; els més p oblats, els de Barcelona (140.310 ànimes) 
i Vic (41.568 ), i el més despoblat, el de Berga (22.260). A la província de Tarra
gona, 247.755 ànimes, distribuïdes en vuit partifs, els de Tor tosa (48 .032) i Reus 
(47.280) com a m és poblats, i els de Montblanc (21.120) i El Vendrell (20.432 ) 
com a m és despoblats . Assigna 194.072 habitants a la província de Girona , di
vidi da en sis partits judicials, el 1nés poblat el de Figuer es (51.277 ànimes) 
i el més despoblat el de Ribes-Puigcerdà [no ens consta que s'h agi anomenat 
mai Ripoll-Ribes-Puigcerdà] ( 18.618). I a la província de Lleida, 152.746 habi
tants, el istribuïts en vuit partits judicials, el m és poblat el de Llejda ( 41.603 àni
nles) i els més despoblats els de Sort (12.961), Solsona (12.284) i Viella (7 .345). 

3) I dea general del movúnien.to de poblaciórz 

Com que el cens de Floridablanca no enregistra els veïns, i en tre els del 
1819 i el 1830 ( ?) pràcticament la xifra és la 1nateixa, les fites 1nés adequades 
sembla que són el 1719 (103.107 veïns), el 1819 i el 1842. En el p rimer segle 
d'interval la creixença havia estat d 'un 60,81 %, i en els vint-i-tres anys se
gü ents d'un 31,9 % . En canvi, el cens de Frígola només enregistra veïns, de 
manera que les fites per a comparar els habitants són el 1787, el 1830 ( ?) i el 
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1842, perquè desestimem la moderna del 1857. El creixement hauria estat 
d'un 9,77 o/o durant els primers quaranta-tres anys (amb la Guerra del Fran
cès i la pesta groga, que eliminà 8.846 víctimes només a Barcelona ciu tat) i 
d'un 9,49 % en e ls dotze següents. 

4) Distribución de la población 

Iglés.ies argumenta que e ls parUts judicials del 1833 [es repeteix l'errada 
m ecànica de 1900 en lloc de 1800 i 1933 en lloc de 1833] són diferents dels 
actuals puix que han sofert «notabl es alteracions». Nosaltres trobem que es 
mantenen fins al cens del 1960, amb uns pocs desdoblaments: Vilanova, dc 
Vilafranca; Sabadell, de Terrassa; Les Borges Blanques, de Lleida; i, darrcra
n1ent, L'Hospitalet, de Sant Feliu de Llobregat. En el cens del 1970 sí que hi 
ha hagu t supressions, fins i tot an1b distribució d'un partit antic entre dos 
dc nou ·. Ara, també ens embla més adequada la divi ió comarcal. 

L'any 1819 la comarca amb més veïns és el Barcelonès, amb 21.346, seguit 
del Maresme (7.781), l'Alt En1pordà (7.672), el Baix Can1p (7.493) i Osona 
(7.175), xifres que el 1842 serien 31.554, 11.386, 1. 0.965, 14.600 i 8.522, r especti
vament. Les dc més pocs veïns el 1819 eren el Solsonès ( 1.215), el Pa llars Sobirà 
(1.411) i les Garrigues (1.415), i el 1842 les mateixes (945, 1.486 i 1.800 veïns), 
a les quals s'havia afegit la Vall d'Aran (1.221). 

Per habitants, desestimant les columnes dreçades per Iglésies sobre e ls 
del 1787, ja comentades, i els del 1857, que comentarem amb els censos mo
derns, el 1830 ( i és realment la data del Galobardes), Ics comarques que en 
tenien més eren les del Barcelonès (114.292), l'Alt Empordà (56.488) i e l Ma
resn1c (53.076 ), que el 1842 s'havien convertit en 145.819, 55.066 i 56.166, supe
rades les darreres pel Baix Camp (57.882). Les més poc poblades eren la Vall 
d'Aran (4.711 habitants el 1830) i el Solsonès (6.237), que el 1842 en tenien 
7.345 i 6.554. Le regions més poblades el 1830 eren la 1 (243.110 habitants) i 
la n (168.512), les mateixe. que el 1842: 285.676 i 174.953, respectivament. I Jc~ 
més despoblades la v (Tortosa) i la rx (Tremp), amb 45.711 i 48.531 habitanls 
el 1830, i 61.025 i 50.330 el 1842. 

5) Las zonas estructurales 

Aquesta divisió de la Catalunya admini s tra tiva en quatre zonc~, origina t 
d'Iglésics, té un punt feble, que ja ens avança: que hi ha comarques que cal
dria partir entre zones di tintes, sobretot entre la Depressió Central, on ón 
inclosc , i el Pre-pirineu (n'esmenta el Solsonès i el Berguedà; amb gust hi 
afegiríem la Noguera). A més, el 1787 només e pot destr iar de la regió Litoral 
i Pre-litoral una part del Clot de Móra. 

La Depressió Central, amb el 36,5 °Al del territori, minva de pes : del 26,2 °o 
dc la població el 1787 pa sà al 26 % e l 1830 i a l 23,41 o/o el 1842. En canvi, la 
regió Litoral i Pre-litoral, amb un t Cl"Ç deJ te rritori, passa del 59,21 % dc la 
poblac ió del 1787 al 58,02 o/o el 1830 i al 62,53 % el 1842. En real i tal, la primera 
minva és fictícia, puix que el 1787 hom hi inclou bona part del Clot dc Móra, 
que figura que només representa e l 2,19 % dc Ja població del 1787 i passa al 
4,63 % el 1830 i a l 4,75 % el 1842, ocupant un 6,5% del territori. I la rqrió 
de l Pir ineu i el P.re-pirineu (meridionals), que ocupa el 24 % del territori, 
passa del 12,38 % de la població del 1787, a 1'11 ,33 Oio de la del 1830, i al 9,3 °ó 
dc la del l 842. En l'interval 1787-1830 els increments haurien estat -si pres
cindin1 del Clot de Móra- del 7,57 % a la regió Litoral i Pre-litoral, del 8,94% 
a la Depr essió Central i del 0,45% a la dels Pirineu s, i en el període 1830-1842, 
del 18 %, el - 1,44 % i el - 10,17 %, respectivament; e n canvi, en el Clot de 

82 



Móra, del 12,3 1 % . La densitat de població hauria passat en tre el 1830 i el J 842, 
dc 52,36 h /km :! a 61,8 a la r egió Litor al i Pre-litoral, de 21,26 a 23,92 al Clot dc 
Móra, de 21 ,36 a 21,05 a la Depressió Central, i de 14,3 a 12,85 als Pirineus. 

6) Población urbana y población rural 

Iglésics considera per a aquella època com a rurals els municipi s infe riors 
al miler d'habitants, que representen el 48,35 % dc la població total el 1787, 
el 40,18 % el 1830 i el 37 % , el 1842, perdent un 8,78 % de la poblac ió absoluta 
en el primer període (en bona part perquè molts Inunicipis superen el llindar 
del 1.000 habitant , és a dir, pa sen a emiurbans), l guanyant un 0,79 % 
en tre el 1830 i el 1842. Per «Zones estructurals», la minva és cons iderab le a 
la Litoral i Pre-litoral, car passa dc representar e l 42,6 % el 1787 al 28,45 % el 
1830 i al 25,88 % el 1842. En canvi, a la Depressió Central, la minva d'aquests 
municipis és petita: 52,48 O,o, 52,72 Oo i 49,93% sobre el total, r espectivament. 
I a ls Pirineus hi h a un fort increment r elatiu : 69,22 %, 78,35% i 81,66 % . Al 
Clot de Móra només en podem comparar la població del 1830 (28,72 Ol(¡ ) i la 
del 1842 (26,22 % ). 

Considera semiurbana la pobl ació compresa als mun icipis d'entre 1.000 i 
5.000 habitants, que augmenten de n on1brc a costa dels anteriors : 139 el 1787, 
170 el 1830 i 182 el 1842, que representen ei 29,45 % , el 34,08 % i el 34,47 % 
de la pobl ació d'aquella Catalunya. Separant-los en dos grups hom veu que 
els ruralHzants ( 1.000-2.000 à nimes), que superen el centenar ja el 1830, min ven 
de pes re latiu malgrat l' increment absolut d'w1 11 ,95 % a l prim.cr període i 
d'un 2,12 % en el egon. El s r ealment semiurbans, de 2.000 a 5.000 habitants, 
en canvi, guanyen tan t en pes rela tiu com absolut: 13,87 % de Catalunya el 
1787, 18,2 O/o el 1830, 19,66% el 1842, amb guany d'un 44 % d'hab itants durant 
el primer interval i d'un 18,27 % durant e l segon, car els municipis d'aquest 
grup passen dc 43 a 61 i a 70. Aquest s dos grups semiurbans juguen un pa per 
a la regió Litoral i Pre-litoral, on passen d'un 26,93 % ( 1787) a un 36,73 % 
(1830) i a un 38 % (1842). En canvi, a la Depressió Central passen d'un 35,61 % 
a un 30,81 i a un 28,69. I a ls Pir ineus, d'un 22,34 % a un 10,77 i un 8,13. Al 
Cl o t de Móra, on no hi h avia ciutats, guanyar en el que perderen els municipis 
ru rals : d'un 71,28 % (1830) a un 73 ,78 % (1842). 

El -.; ¡-~u n i ci pis urbans guanyaren habitants rela tivament (22,2 O/o e l 1787; 
25,74 °i:> el 1830 i 28,54 % el 1842) i absoluta (194.32 1 ànime , 247.330 i 300.299) 
com és natural, i més ten int en compte que les ciutats, de 14 el 1787, passaren 
a 15 i a 18. La c11sli nció en tre peti les (dc 5.000 a 10.000 habitant s) i m.itjanes i 
grans no en · sembla significativa, puix que les petites passen a mitjanes, amb 
casos singulars, com el d'Ol ot que, prop del llindar, va canvian t de categoria 
[un error mecànic a la pàgina 402 li atribueix 9.888 hab itants en lloc de 9.988] 
i e l de Tortosa, que el 1787 en tenia més de 10.000, però no hi apareix comp
tab ilitzat per Iglésics, perquè la xifra no és del cens sinó particular de F. dc Za
m ora. A la regió Li toral i Prc-li toral, la pobl ació urbana presenta succes~iv8-
ment el 30,45 %, el 34,81 i el 36,11. A la Depressió Central , 1'11,91 % , el 16,55 
i el 21 ,38; i als Pirineus, el 8,44 °ú , e l 10,88 i el 10,21. 

Si acceptem el llindar dc 5.000 habitants i la data del 1830 lc ciutats de 
la Catalunya adm·inistrativa s'ordenaven a ixí (probab lem ent només hab itants 
re i dents): Barcelo na , 97.418; Reus, 22.213; Tort o a (municipi ), 1 6.464 ; Ma
taró, 12.577; Ll eida, 12.500; Manrc a, 12.230; Olot. 11.845; Vilanova i La Gel
trú, 9.261 ; Vic, 8.907; Tarragona, 8.591; Valls, 7.782; Igualada, 7.73 1; Fi gue
res, 7.242: Girona (no refeta encara de la Guerra del Francès), 6.383: Sant 
Feliu de Guíxols, 6.177. El 1842 la fesomia es fa més actual : Barcelona, 121.815; 
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Reus, 28.084; Tortosa, 20.573; Valls, 16.084; Manresa, 13.339; Tarragona, 13.014; 
Mataró, 13.010; Lleida, 12.236; Vic, 10.667; Vilanova i La Geltrú, 10.309; Igua
lada, 10.095; Olot, 9.988 (minva per la guerra carlina); i, entre les petites, 
Figueres, 8.352; Girona, 8.172; Berga, 6.333 (que havia estat capital carlina i 
només en tenia 2.763 en el recompte anterior); Vilafranca del Penedès, 5.516; 
Sant Feliu de Guíxols, 5.487; Terrassa (amb els agregats), 5.225 . 

7) Densidad d e la población comarcal 

La densitat de població es pot establir p er veïns i p er habitants. Cap al 
1830 la situació havia variat poc respecte a la del 1787. Les c01narques n1és 

·poblades eren el Barcelonès (726,5 h/km:l) i el Maresn1e (133,46 ), seguides d'al
gunes altres, t ambé litorals (Tarragonès i Baix Camp, Garraf, Baix Ernpordà) 
d 'entre 75 i 50 habitants per kn12

• El 1842 eren les mateixes, més el Baix Llo
bregat i l'Alt Camp, primera comarca pre-litoral: Bar celonès, 926,9 h/km2 ; 

Maresn1e, 141,23; Garraf, 71,57; Baix Llobregat, 60; Tarragonès, 94,68; Baix 
Camp, 85,42; Alt Can1p, 59,03; Baix Empordà, 54,85. Es a dir, que el pobla
m ent dens se situava simètr icament r especte a Barcelona, ocupant-ne les dues 
marines de Llevant i de Ponent, i, salvant breus discontinuïtats, el Camp de 
Tarragona i el Baix Empordà. 

El 1830 corresponia la població mínima a les con1arques del Solsonès 
(5,96 h/km:~ ), l 'Alt Urge ll (7,3), i la Vall d'Aran (7,43); .i el 1842, al mateix Sol
sonès 6,24 h/km2 

), al Pallars Sobirà ( 8,57), l'Alt Urgell (9,46) i la Noguera 
(9,46), n1antenint-se al llindar dels 10 el Pallars Jussà. Non1és Ja Vall d'Aran 
s'escapava transitòriarncnt del terribl e quadrant nord-oest, gairebé incon1u
nicat amb Barcelona. La divi sió en les regions de Ja GeneraUtat no és gaire 
s ignificativa, car la influència de les ciutats que en són capitals -Barcelona 
a part- no superava el marc comarca l. Comparant-l es amb les n1itjanes de Ca
talunya (30 h/kn1:!, 32,83 el 1842), només se n'allunyaven p er dalt les re
gions r (98,22 i 115,42 h / km2 , successivament) i III, la de Tarragona (de 48,66 
a 61,13), i , per sota, la rx (9,26 h /km2 el 1830 i 9,63 el 1842). 

Iglés ies dreça tan1bé les densitats del 1787 l el 1857 (que ja hem comentat 
o com entare1n) i les de veïns, que ja no trobem. tan interessants con1 abans. 
Tampoc no ens entretenim a1nb els percentatges de variació de la població 
relativa, puix que, a igualtat de superfície, han de coincidir amb els de po
blació absoluta. 

8) El movim.iento de población 

En el complex període 1787-1830 els increments comarcals 1nax1ms són 
experimentats pel Val.lès Occidental (55,5 % ), el Baix Penedès ( 49,81 °1ü ), i l'Alt 
(40,43 %). Ara, un terç de les comarques, perden població: la Va'll d'Aran, el 
Gironès (- 29 %) i la Selva, i la gran à.rea central est esa del Ripollès a l'Alt 
Urgell i al Tarragonès, amb un màxim al Solsonès ( -33,57 %). En el període 
m és norn1al de 1830-1842, els increments màxims s'enregistren al Montsià 
(63,85 %, veritable repoblació), la Vall d'Aran (55,91 %) i l'Alt Camp ( 45,39 % ). 
Enf ront hi ha dues àrees extenses de despoblament: una de la Catalunya 
Vella, de l'Alt E1npordà a la Baixa Cerdanya (amb un n1àxim de -26,53 %) 
passant pel Ripollès ( -24,6 % ) i al Vallès Oriental; i una altra corresponen 
a la Catalunya de ponent, del Pallars Sobirà al Priorat, mnb un màxim a la 
Noguera ( - 25 ,67% ). Iglésies veu esbossada en aquesta distribució la despo
blació actual, centrada en dos eixos: el pirinenc i el de la divisòria hidrogrà
fica entre la conca de l'Ebre i les altres. Nosaltres hi veuríem, a més, l'encaval
cament de dues tendències demogràfiques: la que des de l'Edat Mitjana tendia 
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a repoblar comarques marginals (n'és un exemple que siguin el Montsià :i la 
Vall d'Aran les con1arques a1nb un incren1ent més espectacular) o a emplenar 
buits relatius entre pols tradicionals (la Depressió Pre-litoral entre les comar
ques litorals i els pols de Vic, Manresa o Lleida), i l 'atracció 1noderna de les 
1narines i algunes valls fluvials. 

Per regions, el prin1er interval (1787-1830) és el d'atracció relativa de la IV 
(Reus) i la vr (Vic), dan1unt la IX (Tremp) o la n (Girona). I el segon ( 1830-
1842), veu cmn la v (Tortosa), la rn (Tarragona) i la I (Barcelona), atreuen 
gent sobretot de la VI (Vk) i la VIII (Lleida). Els balanços d'aquest període 
Són: V, +33,5 %; III, +25,63 %; I, + 17,5 %; VI, - 11 ,84 %, i VIII, -8,1 %. 

9) Relación entre vecinos y habitantes 
Si prescindin1 dels probables errors del rccon1pte del 1830, d'una n1itjana 

prou alta per a Catalunya (5,78 habitants per família) en destaquen netament 
el Pallars Jussà (9,32) i el Sobirà (9,12), en contrast brutal amb els veïns Alt 
Urgell (3,11 habitants per veí) i Ja Vall d'Aran (2,83), contrast que indueix a 
suposar una emigració massiva en aquestes con1arques. El 1842 les coses 
prenen w1 caire prou n1és modern. La mitjana ha baixat a 4,81. Prop del 
Pallars Jussà (7,29; Pallars Sobirà, 8,1) se sitúen les Garrigues (7,1) i el Sol
sonès (6,9). Les comarques amb famílies més reduïdes esdevenen el Baix Camp 
(3 ,96), seguit dc la Conca de Barberà (4,08), el Berguedà (4,12), la Ribera d'Ebre 
( 4,21 ). Hon1 té la impressió que ja es tracta de reducció dc natalitat, que Iglé
sics sitúa dubitativament en gradació ascendent dels Pirineus cap a mar. 

10) Ot ras consideraciones 
Passem per alt una vegada 1nés les consideracions d'Iglésics : la 711.acroce

fàlia comarcal (retinguem-ne, però, que Barcelona ciutat passa dc representar 
el 10,13 % de la Catalunya adn1inistrativa el 1830, a 1'11,57 el 1842, molt a prop 
de la mitjana dels caps sobre les seves comarques: del 10,33 % a 1'11,57 %) 
[l'encapçalament de la columna diu 1857 en lloc de 1842]; la influència de 
les capitals en la creixença demogràfica (en el període 1787-1830 les capitals 
cresqueren un 12,93 O; () i la resta àe Catalunya un 8,32 %; en el de 1830-1842, 
el conj unt de capitals cresqué un 21,84 % i la resta només un 4,01 %; les co
marques sense la capital. Tan1bé, algunes consideracions sobre la població co
tnarcal del període estudiat i l'actual, perquè trobe1n que correspon a l'estudi 
del període actual. Ens deturem a Unes altres consideracions. 

Aquestes preludien (per l'època estudiada, bé que es va publicar uns anys 
abans) l 'estudi definitiu -per ara- en la sistemàtica cl'Iglésies : 1) Contrades 
que es despoblen lentan1ent: les muntanyes de Prades i el Montsant, el 
Moianès, el Lluçanès. 2) D'altres que es converteixen en eixos de poblan1ent: 
les valls del Llobregat i el Cardener, Ja del Ter, els pobles regats pel futur 
canal d'Urgell, el delta de l'Ebre, el del Llobregat, el litoral. 

Clou l'obra un apèndix que enfronta, per a cada municipi i agregat, els 
veïns del 1819, el 1830 i. el 1842 i els habitants del 1830 i el 1842. Iglésies, amb 
la lleialtat i la Ininuciositat que li són pròpies, exposa, a peu de pàgina, les 
vicissituds de la transcripció i les interpretacions possibles. Al final, s'inicia 
el costun1 de resumir el treball en castellà i en anglès. 

ESTUDIS SOBRE LA PRIMERA CENTÜRIA DELS CENSOS MODERNS 

L'essencial és el discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Ciències de Barcelona: 
El movimiento demogrdfico en Cataluña en los últimos cien años (Apèn-
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diR l , 10 ), però comentarem com a in l.ro it el Pregó de la Fes ta Major reusenca 
(Apènd ix I , 28), pronunciat e l 1969. 

1) Enmig d'una vigoro a evocació històrica capaç de fer vibrar la consciència 
col·lectiva reusenca, desgrana dades dc població d'interès general. Quan ei 
1884 arri ba a Reus la lín ia dels ferrocn rrHs direc te Barcelona-Madr id, es 
consolida eJ gran mercat dc Reus, que des del segle a nterior s'hav ia anal im
posant als a ltres del Camp, perquè era l'únic qu e no trobava obst acles a 
ponent, fi ns a terr es aragoneses. Els 27.700 habitant d'a leshores són aproxi
madament els dc n1ig segle després, quan no es podrà vantar més d'ésser Ja 
segona ciutat dc Catalunya (l'administrativa, és clar), superant un nm1tm 
d'uns 25.000 el 1910, quan el 1nercat restà. ben subord ina t al dc Barcelona. 
Dc ·prés, però, les ciutats catalanes ha n anat trob a n t, en esguard d 'una Bar
celona sa turada i aprofitant que l'automòbil, com a m itjà de t ransport, és 
més clàstic que el ferrocarril, un nou equilibri urbà, que pot portar Reus a 
uns 100.000 habitants cap a l'any 2000. 

2) El movimien to demogrdfico de Catal uí1a du ranLe l os últim os cien añus. 

Ens apar a lliçonadora i a la vegada u na mica sorp renent la metodologia 
d'aq uest treba ll. Com, quan lot j ust s'h av ia llançat a un p a rell d'estudis de
mogràfis dc gran volada - la visió de conjunt q ue signa a la Geografia de 
Catalunya en tres volums (ja h i tor narem ), i segu ramen t l'original d iposHat a 
l ' LE.C. El poblam.ent a Catalunya en el segle X VI --que no he m consultat- , 
en aques t t ercer, des tina t a confrontar e ls censos moderns, s'h i veu , tal com 
di uen que Mi nerva sor gí adu lta i armada del cap dc J ú piter , el «mètode Iglé
sies», on, des d'aquells inici , e ncara tem orencs, del 1960, ençà, ja no serà 
possible d' innovar : u na anàlisi sota cada angle de vi ió i totes les combi na
cions ma temàti cament p ossibles de ]es anàlisis. 

Resulta q ue Ja Catalunya admin istrat iva del 1857 ten ia 1.652.291 h abitants, 
un 57 % m és que no li n'havia assigna t Madoz quinze anys en rera. Realitza t 
poc després, el cens del 1860, q ue enregistrà 1.673.842 habitants, ,i a sembla ben 
segur. En el període 1860-1887, l'incremen t fou d 'un 10,1 %, és a dir, d'un 
3,75 %o anyal; fins a 1900 fou d'un 7 % que reparti l en tretze anys, dóna 
un 5,37 %o cada any; fins al 1930 l'increment fou d'un 41,95 °/t1, o sigui u n 
13,98 (Vo o anual ; i fi ns a 1950 d 'un 17,9 %, que és un 8,04 %o a nyal, malgrat 
el tràgic intermedi de Ja guerra civil. E l 1950 mnb 3.240.313 habitants, Cata
lunya en tenia un 93,6 % mé · que noranta anvs enrera, o s irrui 10 4 9/c)() com a 
mi tjana anyal d'increment respecte al punt de part ida. Per tal dc completar 
el egle, Iglésie con1para la població del 1857 amb l'empadronada el 1957, 
r e. ul tant-ne un increment ecu lar del 123 %, és a dir, d 'u n 12,3 %o anyal. 
Semblantment, la densitat passà en aquest segle de 57,5 h abitants per ki lò
metre quadrat a 11 5. 

3) Piram i des de edad 

E ls ne ns q ue encara n o tenien cinc anys minven proporcionalment a cada 
recompte; sense qu e hi jugui visiblemen t la reducc ió en la mortalitat Infantil : 
del 14,06 % dc la p oblació del 1860, passen a r epresen La r un 11 ,73 % e] 1877 
(aquest primer in terval és el de minva més r àpida ), i u n 6,84 % e l 1950. La 
classe entre ci nc a nys i nou ( inclusivamen t) passa del 10,67 % el 1860 a l 
9,95% el 1877, al 10,33 % c1 1900 i a l 6,35% el 1950, amb una acceleració dc 
la minva qua n s'ap ropa aques ta data. Cal adver tir que els censos del 1900 1 
el 1930 revelen c lasses m enys nodrides que les de zeno anys a qua tre, prova 
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dc la intensa redu cció dc natalitat al voltant d'aquestes dates. La població de 
deu a nys a catorze augmenta rclativam.ent e n els primers censos, d 'un 9145 O;o 

e l 1860 a un 11 187 o/o el 1900 (m és que els cic cinc anys a nou, prova que la 
n1i nva de natalitat ja era sensible} deu anys enrera} el. 1890)1 p er disminuir 
ràpidament fin s a un 6116 o/o el 1950. En resum/ doncs, la població infantil 
minva amb indecisió durant el segle passat (34J8 o/o del total el 18601 31J % 
el 18771 32 % el 19001 quan ja s'ha p roduït la ruptura en la conducta matri
monial), i ràpidament després1 fu1 s a un 19135% el 1950. Sembla que a Les 
àrees u rbanes Ja proporció és inferior en un 1 (Yo a les altres (1950). 

Els joves dc quinze a nys a v int-i-nou repre cnten u n quart llarg de la po
blac ió, amb un màxim d 'un 27,26 o,h ( 1860) i uns mínim d'un 2S 1S6 o/o (1900 ) i 
un 2S,6 °AJ (1950 ). 

La població madura, entre trenta anys i c inquanta-nou} augmenta cons tant
nlent, d'un 32,7 1 o/o el 1860 a un 35 o/o el 1877, i amb n1és intensitat del 1930 
(36,85 %) al 1950 (41 ,06 %). En aques ta data el percentatge és més baix en 
la població intern1èdia (en un 1 %) i en la rural (un 1,5 o/o ) que en la urbana. 

E ls vells representen un percentatge en general c re ixent (5,86 o;¡¡ el 1860, 
8,5 % e l 1877, 13,53 o/o el 1950)1 amb una inflex ió neta el 1900 (7,11 %). E l 19SO 
el procés d'enve lliment es tava particularment avançat a les àrees r urals (l ,S% 
de vells m és que a les altres) per l'emigraci ó de joves i adults . 

4) Coeficient es de nalalidad y nwrtalidad 

És tm punt que l glésies no de talla limitan t-se a les dades extrc1n cs : la 
natalitat davalla d'un 37 %o en el període de 1860-1870 a un 16 %o els volts 
del 1950, mentre que la mortalitat ho fa d'un 30 %o a un 10 %o· Nosallrcs hi 
afcgi ríe1n que, amb e ls a lts i b a ixos corr esponents, e l creixem ent vegetatiu 
sempre ha estat n1inso: si cap al 1950 era d'un 6 % 0 , vuitanta o noranta a nys 
en rera no passava d'un 7 %o migrat. Val a dir que e l percentatges inic ials 
dc natalitat, Iglésies els ha incrementat en un S o/o perquè/ no ex is tint encara 
e] regis tre civil, les xifres p rocedeixen de les de bapt is mes i hi manca un 
infant de cada 20/ que mor ia aban s d 'ésser-hi inscrit. 

S) Mudcmzas de població11 

Iglésics dedueix el saldo migratori per a ls successius períodes in tercen
sals dc la comparació entre el creixement vegetatiu i el real. En resul ta un 
balanç negatiu fin s al 1877, i po itiu a partir d'aquest cens que deu coinc idir} 
aproximadament, amb l 'inici de la immigració sens ibl e a la Catalunya ad mi
ni s trativa de catalans d'altres terres i de no catalans. En el període 18S7-1860 
els emigrants net s de Ja Catalunya q ue ane m cons iderant cap a la resta de 
l'Estat espanyol o a les An1èriqu e foren 12.886 (o 21.242/ m és de 7.000 per any, 
si inc rementem en un S% la xifra dc bapti sm es per tal d'obtenir la de naixe
m ents). El període 1860-1877 presen 1a una llacuna important sense dades, la 
dels a nys 1871-1877, que Iglésics supleix amb la mitjana dels deccnn.is anterior 
i po terior. En resulta una pèrdua de S6.024 emigran ts, que fa remuntar a 
107.392, més dc 6.000 per any, en Ja hipòtesi, adop tada amb forlcs reserves} 
que llns al final del període es tractés de baptismes i no de naixences. 

E n el període 1877-1887 el balanç migratori ja és positiu, amb una mit,ia na 
d'uns 2,300 per any (més d'un 25 % dc l'incrcn1cnt total). E l dece nni 1887-1897 
rep anya lmen t 4.172 immigrant s ne ts (més d 1un 42 % del total d 'increment). 
El trienni 1897-1900 la mitjana neta d'immigrants anyals és d'un 6.100 [no 
1.828 com diu el text, puix que cal r epartir-los en tres anys i no en deu], més 
d el 7S % del guany global. 
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Per comentar el segle actua l, Iglésics se serveix d'un estudi dc J. Alzina 
(Apèndix u, 1 ), on calcula la immigració neta durant la primera n1citat del 
segle xx en prop de 947.000 persones, el 73,6% dc les quals s'establiren a Bar
celona ciutal. A fi d'obtenir el balanç de tot un segle, Iglésies segueix l'estudi 
fins a l 1958 inclusivam ent, obtenint 1.308.419 per sones immigrades a les quals 
caldria afegir e ncara les 14.004 que obté com a exceden t del període J 858-J 900 
(sense l'additament d'aquell S% de no batejats durant el prin1er vicenni, que 
tornaria n egativa aquesta darrera xifra). Prescindint prudentment del balanç 
del segle passat, dubtós i poc significatiu , els immigrats durant e l període 
1900-1958 repre entarien el 34,61 % de la població de la Catalunya adminis
trativa el 1958 (percentatge que coinc ide ix gaireb é matcn1àticament amb el 
de castellanoparlants a la d utat dc Barcelona segons l'enquesta d 'Antoni J\tl. 
Badia uns an ys després). 

Desgranat per decennis, durant el primer (1901-191 O) s'establ i ren a Cata
lunya uns 13.360 per any ( 61 % de l'incrcn1ent); durant el segon , 12.430 
(77,7 % ), és a dir, que una nova minva dc natalitat augmentà la part icipació 
dels imn1igr ants en l'increm ent poblacional malgrat la seva minva absoluta; 
la mitjana anyal en el t ercer decenni (32.200, equivalents al 72 % de l total ), 
ja fou abassegadora. EL q uart decenn i és el més complex, i aparentment con
tradictori. En primer lloc la Genera li tal rea litzà un cens a mitjan 1936, que 
és l'única fi ta seriosa per a una estimació demogràfica de la guerra a punt 
d'esclatar. Però com que els censos esp a nyols moderns són referits al 31 de 
desembre, i el movin1ent de població és recomptat per a nys sencers, r estaria 
el dubte de s i el 1936 ba d'ésser considerat anterior o posterior a l cens de la 
Generalitat: l'anormalitat social de l'any, ja detectable a Ja primera m eitat, 
ens decantaria per una divisió del període 1931-1940 en dos quinqu ennis dc 
signe oposat; però corn que, si Jes xifres oficials no m enteixen, el moviment 
vegetatiu del 1936 fou de signe positiu en 6.764 habitants, sembla lògica la 
dis tr ibució que en fa Ig1ésies en un sexe nni i un quadrie nni. En el primer s'en
regis tra una immigració n e ta de 12.310 pe rsones per any, malgrat les conse
qüències de la cris i internacional de 1929-1930; cobririen el 56,8 % de l'incre
ment durant e l període. 

El quadrienn i següent enregistrà u nes pèrdues vegetatives de 66.072 hahi
tants en els tres primers anys (manquen les dades del 1940, any en què es 
degué refer l'equilibri vegetatiu), és a dir, d'uns 22.000 per any. Ma lgrat això 
e l quadrienni se salda an1b u n dèfici t poblacional de n omés 29.8 12 per sones, 
que equivalen a una immigració n eta de 36.260, més dc 9.000 per any. Comple
taríem aquestes xifres, deduïdes ci 'Iglés ies, amb una observació. Si ten im en 
compte que sota el domini republicà ( 1936-1938 ) i franq uista (1939-J 940) les 
morts són m olt in feriors a la reali tat, car no enregistren ni els no inscrits n i 
èls desapareguts que no assol i ren de sobreviure , i els centenars de mil ers que 
passaren la frontera estatal sense haver retorl)at en c loure's e l quart decenni, 
cal acceptar q ue, a més dels 36.260 h i h agué centenars de nTi lers d'immigrants, 
que r estaran sempre m és emmascara ts per Ics baixes de població. I suposem 
que a rribaren en dues e tapes. Primera, fugitius del País Valencià i sob retot 
d'Aragó (en primer lloc, é. c la r, de les «Marques de Ponent») que cercaven 
l 'anonimat i el re fugi llavors de les grans r etirades del front per bé que, en 
part, s 'exiliar en després. Segona, que s 'havia d'iniciar a partir dc la mateixa 
derogació de l'Estatut d'Au to nomia el 1938: gen t que a rribava formant part 
o darrera de les tropes vencedores, que només en una petita part retorn ava 
al seu país. Ras i curt: dels t res milions escassos d'habitants del 1940, potser 
un deu per cent eren diferents dels tres m ilions curts del 1936. 

El decenni 1940-1950 tendeix a reprendre la tònica de 1920-1930: 25.670 im-
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m igrants nets per any, que con stitueixen el 73,4 % de l'increment de població. 
De l'anàlisi d'aquest segle caldria destacar-nc, doncs, que el corrent migratori 
no és positiu fins el 1877, i, a més, que fins el 1897 no proporciona la part més 
gran de l' increment global. 

S) Población urbana y rural 

L'évolució del caràcter rural-urbà d'una població es pot seguit sota dos 
p unts de vista: distribuint les localitats -o amb més comoditat els munici
pis-· segons la xifra d'habitants, i anar considerant, a cada període, les loca
li tats qu~ integren cada categoria, com n1és va més non:tbroses en les cate
gories urbanes i sem.iurbanes. Sota tots dos punts de vis ta ha calculat Iglésies 
aques ta evolució. • 

E l 1857 els municipis r urals, inferiors a 2.000 habitants, aplegaven encara 
el 48 % dc la població. En acabar el segle havien baixat a l 36,02 %, amb una 
minva absoluta del 10,42% (de 790.721 habitants a 708.293), resultat, en part, 
del fet que força municipis assoliren els 2.000 habitants durant el període i, 
doncs, canviaren dc «Categoria». El 1950 Ja població rural r epresentava el 
19,4 % i e n termes absoluts havia perdut un a I tre 11 ,3 % . Els municipis entre 
2.000 i 5.000 h abitants també perderen importància r elativa: del 19,9 % el 1857 
al 18,8% el 1900 i a 1'11,63% mig segle després; però en guanyaren d'absoluta: 
1.1 ,72% la segona meitat del segle pa~sat, i e l 2,04 % durant la p rimera de 
l'actual. E ls municipis entre 5.000 i 10.000 habitants aplegaven una part m insa 
dc la població (3,65% el 1857, 3,18 % a final dc segle), però, més nombrosos, 
augmen ten fins a un 7,3 % mig segle després; en tcrn1es absolu ts guanyen un 
3,38 % durant e l primer període i un 278,6 % durant el segon. Les ciutats (de 
10.000 habitant en amunt) pesen cada vegada més : un 28,45 % del total el 
1857, un 42 % e l 1900 i un 61,68 % el 1950, amb guanys d'un 75,63 % durant 
el primer període i d'un 116,46% durant el segon. 

Partint en canvi del cens del 1950 Iglésies calcul a que el conjunt de n1uni
cipis que al<..!shorcs no arribaven a 2.000 habitants hav ien perdut un 16,75 % 
dc Ja població entre e11857 i e] 1900, equivalent a 3.188 habitants per any ; i en
tre el 1900 i e l 1950, un 7,41 %, equivalent a 1.006 habitants anuals. En canvi, 
els que e l 1950 tenien de 2.000 a 5.000 habitants, que ja havien incren1entat la 
població en un 12,48% durant el primer mig segle (o s igui 752 habitants cada 
any) duran t el segon guanyaren un 29,67 %, és a dir, 1.726 habitants per any. 
Els municipis entre 5.000 i 10.000 habitants guanyaren en conjunt un 18,5 L % 
i un 58,05 %, respectivament, amb només 566 j 1.737 habitants cada any. És 
que e ls més vitals passaven a engruixir la llista dc ciutats, de 10.000 habitants 
o més, que en el primer semisegle guanyaren col-lectivament un 87,32 % (9.419 
habi tants pe r any), i en el segon, un 135,8 % (23.020 habitan ts/any). 

El 1860 hi havia, enteses amb aquest mínim poblacional, setze ciutats a la 
Catalunya admini strativa: Barcelona ( 189.948 habitants), Reus (27.257), Torto
sa (amb el municipi, 24 .702), Lleida (19.557 ), Tarragona (18.433 ), Mataró 
(16.603), Manresa (16.193), Girona, Sabade11 , Vall s, Vic, Vilanova i La Geltrú, 
Badalona, Igua lada, Olot, Figueres. El 1.877 també eren 16, però Olot n'havia 
desaparegut: Barcelon a (248.943 ), Reus (27.594 ), Tortosa (24 .057), Tarragona 
(23.046), Lleida (20.369), Manresa (18.537), Sabadell (18.1.1.7), Mataró (17.413), 
Girona (15.015), Badalona, Vilanova i La Geltrú, Vic, Valls , Igualada, Figueres, 
Terrassa. El 1900, s'hi afegeix Sant Feliu de Guíxol s. E l 1910, s'hi r eincorpora 
Olot i l'ordre s'estableix així: Barcelona (amb les annexions del final de segle, 
587.411 ), Sabadeil (28.125), Tortosa (28.097), Reus (25.363), Lleida (24.531), Tar
ragon a (23.289), Terrassa (amb Sant Pere de Terrassa, 22.779), Manresa (22.036), 
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Badalona (20.957), Mataró (19.918), Girona, Vic, Figueres , Vilanova i La Geltrú, 
VaJls, Sant Feliu de Guíxols, Igualada, Olot. 

El 1920, s'hi afegeix L'Hospitalet de Llobregat i l'ordre s'estableix així : 
B arcelona, 710.335; Lleida, 38.165; Sabadell, 37.529; Tortosa, 33.044; Terrassa, 
30.532; Reus, 30.266; B adalona, 29.361; Tarragona, 27.883; Manresa, 27.305; 
Mataró, 24.125; Girona, Vilanova i La Geltrú, Vic, Figueres, Igualada, L'Hospi
talet de Llobregat, Valls, Olot, Sant Feliu dc Guíxols. El 1930, després del 
primer decenni excepcional , davaJI.à Sant Feliu de Guíxols, però s'hi afegiren 
Santa Colon1a de Gran1enet i Granollers, i Barcelona superà el m ilió d'habi
tants . La seguien Sabadell, atnb 45.607; Badalona, 44.291; Terrassa, 39.975; 
.Lleida, 38.865; L'Hospitalet dc Llobregat, 37.650; Tortosa, 35 .865 ; Manresa, 
32.151; R eus, 31.299; Tarragona, 30.747; Mataró, Girona, Vilanova i La Geltrú, 
Vic, Figueres, Igualada, Santa Coloma de Gramerret, Granollers, Olot, Valls. 
La vetlla dc la guerra ( 1936 ), s 'hi incorporà Vi la franca del Penedès, i I 'ordre 
ja donava una imatge actual: Barcelona, 1.062.157; Sabadell, 48.774; L'Hospi
tal et de Llobregat, 48.540; Badalona, 47.929; Terrassa, 47.416; Tortosa, 37.023; 
Manresa, 36.478; Lleida, 36.119; Tarragona, 31.412; Mataró, Reus, Girona, Vi
lanova i La Geltrú, Santa Coloma de Grmnenet, I gualada, Vic, Figueres, Gra
nollers, Olot, Valls, Vilafranca del Penedès. I el 1950, superada Ja 1naltempsada 
bèHica, hi havia vint-i-sis ciutats : Barcelona amb 1.280.179 habitants; L'Hospi
tale t de Llobregat, 71.580; Badalona, 61.654; Sabadell, 59.494; Terrassa, 58.880; 
Lleida, 52.849; Tortosa, 45.672; Manresa, 40.452; Tarragona, Reu s i Mataró que 
superaven els 30.000; Girona, amb n1és de 25.000; Vilanova i La Geltrú, Vic, 
I gualada, Figueres, Granoller s i Santa Col oma de Gramenet, els 15.000; Olot, 
Valls, CorneLlà de Llobregat , Amposta, Vilafranca del Penedès, Sant Boi de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Bcsòs. I el 1958 cinc nous 
n1unicipis, quatre d'ells a tocar dc Barcelona, havien estat incorporats a l.a 
categoria urbana. 

6) Zonas estructurales 

La distribució dc les en tita ts dc població p er zones estructurals és, natu
ralment, heterogènia. El 1857 els municipis rurals acaparaven un 93 °/c¡ dc la 
població al Pirjncu i Pre-pir.ineu, un 64,08 % a la Depressió Central i e l Clot 
de Móra, i encara, el 32,98 % a l Litoral i Pre-litoral. E l 1900 aquests percen
tatges havien passat, respectivan1ent, al 88,85 %, el 59,3 % i el 23 ,7 %, i el 
1950 a l 77,48 %, el 44,95% i el 9,68 %.J. Ets municipis entre 2.000 habitants i 
5.000 representaven el 1857 el 7 % de la població pirinenca, el 21,48 <Vo dc la 
interior i el 22,02 % de la U toral i pre-l itoral , que el 1900 havien passat, res
pectivament, a 1'11,15 %, el 23,98 i el 16,5, i el 1950 al 13,11 °/(l, el 25,14 i el 8,78. 
Els municipis entre 5.000 i 10.000 habitants no apareixen a ls Pirineus fins el 
1950 (de les tres dates extremes) i representen un 9,41 % de la població. A la 
Depressió Central i el Clot de Móra augmen ten la participació d'un 2 ,16 <V<¡ 

el 1857 a un 3,32% a final dc segle i un 8,75 % el 1950. Al Litoral i Pre-litoral 
evolucionen a sacsades: 6,53 %, 3,2 % i a ltra vegada 6,56. La població u r bana 
augmenta de pes arreu: a la Depressió Central, d'un 12,33 % a un 13,4 1 un 
21,15. Al Litoral i Pre- litoral, d'un 38,47% a un 56,25 i un 74,98. 

Considerada globaln1ent, Ja regió pirinenca perd població relativa dins 
Ca tal Lm va: del 10,64 % el 1860 fins a un 4,58 % el 1950; i flns i tot ab soluta en 
passar de 178.104 h abitants (1860) a 148.625 (1950), an1b un mínim de 139.681 
J'anv 1900. La densitat minvà correlativament de 23,4 habitants/km2 (1860) a 
19,52 (1950). El pes de la Depressió Central dins Catalunya també minvà cons
tantment, d'un 26,14 % a un 16,72 %, al revés de la població absoluta, que 
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tendí a increm en tar-sc : de 437.482 habitants fins a 541.890, amb un mm1m de 
417.689 (1877). La clensila t passà en el mateix període (1860-1950) dc 37,4 h/ktT12 

a 46,32. E l Clo t dc Móra també tendí a perdre p es rela tiu: del 4,1 J % a 1'1,83, 
amb una excepció : 4,15 Oo assolit el 1887 en e l paroxisme de l 'ex pansió vi tí
cola. Les x ifres absolutes també han baixat (de 70.429 h. a .59.403 ), però fluc
tua nt força : n1àx im de 76.575 el 1887 , m inim de 57.834 el 1940. La de nsitat ha 
minvat paraHclament , de 33,63 h / km 2 a 28,3. 

La regió Litoral i Prc-li to ral ha guanyat allò que han perdut les altres : rela
ti vament, del 59,03% de la població cata lana ha passa t a l 76,85 <% . Absoluta
m ent , c!e menys d'un milió (987.824) a dos j m ig (2.490.395); mentrestant la 
densitat 'intensificava dc 92,78 h /km2 a 233,92. E ls muni cipi s exclus ivamen t 
I i torals tenien 331.000 hab itants e l 1857, un cinquè de la població dc Ca ta lunya 
i e l 1950, gairebé la m eitat ( 1.583.805, el 49,2 % ), amb un incremen t del 378 °'o. 
:ts cJar que en gran part és degut al pe de Barcelona. Però, fins i tot des
comptant- la, la . ubreg ió Litoral augmentà en un 106 <!o durant el segle, la 
r egió Li toral i Pre-litoral e n un 54 % i el conjunt de Catalunya en un 32,1 no. 
Però els comportaments ón diferents a la Costa dc Llevant (entesa aquí del 
Besòs a l'Albera ) i a la dc Ponent (del Llobregat a la Sénia ). E l 1857 la dc 
Ll evant aplegava els clos terços dc la població liloral; el 1950, després d 'un 
increm ent del 40°1J (en con trast amb el 150% d'increment ponentí) no ar~;. 
bm'a a la meita t. La Costa de Ponent, per tant , com la res ta dc la Catalun~' a 
Nova, jugava el paper d'àrea de r edistribució i fins de repoblamen t. 

7) Evolución comarcal 

E l 1860, després del Barcelonès (268.065 habitants), les coma rques n1és 
poblades e ren l'All Empordà (71.939) i el Maresme (70.547 ), i les més clcspo
blaclc , la Val l d 'Aran (1 1.272) i la Baixa Ce rdanya (13.505). El 1887 les capda
\'antercs assolien, respcct i\·ament, 430.246 habüants, 71.836 i 69.845; i lc r es
sagades, 7.410 i 12.714, a les quals s'h avi en afegí t e l So lsonès (12.259) i e l 
Pallars Sobirà ( 14.1.54 ). Durant els vint-i-sel anys d'interva l h avien incrernentat 
la població la m eitat de les comarques, p erò en grau notable només el B arce
lonl:s (60,5 °t ), seguit de l Vallès Occidental (25 ~o ) i e l Tarragonès (20 ,5% ). 
Les minves , que havien a fectat l'a ltra n1ci tal , eren molt considerables a Ja 
Va ll d'Aran (34,26%) ! e l Pallar Sobirà (30,71 °ú ). L'any 1900, la pobl ació es 
concentrava en primer ll oc al Barcelonès (572.4 11 habitants), el Vallès Occi
den tal (73.381 ) i e l Maresme (71.67 1 ), i en dar rer lloc, igua lment a la Vall d 'Aran 
( 6.389) i el Solsonès (9.817). L'i ncrcment el 'aquests t retze anys con li nua afec
tant mig país, però le. meita t. n o coincideixen. Destaquen l'I Barcelonès 
(33,04 °1o), el Bcrp.:uedà (17,02 O;b), el Ripollès (13,92 %), e l Mont~ià ( 12,8 %) i 
e l Vallès Occidental (10,.5 1 °r¡ ), e nfron t del Pallars Juss¡l ( - 20,02 tyo) i e l Sol
~onès ( - 19.92 °11 ) . Com a balanç del període 1868-1900 s'cnregi ·tra un incre
ment net dc població a le comarques barcelonines (Barce lonès-Vallès Occi
dental-Ba ix Llobregat-Penedès, Ba ix j Alt, i l\1aresmc), a les cie l'Ebre, a l Se
p:rià, les Garrigues i a al~unec; altres (Bages, Ripollès, B aix E mpordà, Tarrago
nès); estancament a lc del Baix Camp, Urgell, Gironès; i 1ninva clara, a l'al
t ra 1neita t. 

El 1930 la s it uació aparejxia modificada: en cancalaven la lli sta Ft mb el Bar
celonès ( 1.1 12.497 ) i el Val lès Occidental ( 134.075), el Maresm e (97.056 ) i el 
Sef:!r ià (91.899), i la clo1"cn, amb la Vall d 'Aran (6.182) i el Solsonc\c; (11.796 ), la 
Baixa Cerdanya (10.772) i el Palla rs Sobirà (12.697). Tres comarques de cada 
quatre augmentaren de població, però la concentració tin 2:u é un s igne barce
loní (Barcelonès, 94,35 % d 'increm ent, Vallès Occidental 82 ,71 % i Baix Llobre-
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gat 70 % ). La minva fou acusada a les comarques del Priorat (- 20,26 o/o ), l'Alt 
Ca1np ( -9,98 %) i la Baixa Cerdanya ( -9,7 %). El 1950 les con1arques més 
poblades eren, an1b el Barcelonès (1.446.170 habitants), el Vallès Occidental 
( 174.221 ), el Maresme (104.163 ), e l Segrià ( 107.516 ), el Bages (102.846 ). I ]es 
n1és despoblades, Les de sempre: Vall d'Aran (6.555), Pallars Sobirà (10.355)" 
Baixa Cerdanya (11.582) i Solsonès (12.482). Malgrat les malvestats d'aquells 
anys, doncs, persistí la concentració al Barcelonès (30 o/o de increment, el Va
llès Occidental (29 ,94 o/o) i el Baix Llobregat (22,98 o/o ). Dotze comarques per
deren població, especialment el Piiorat ( - 19,67 o/o) i el Pallars Sobirà 
( -18,44 o/o ). En conjunt a la primera meitat de segle ha guanyat habitants 
bona part del país, amb cstancmnent d'algunes comarques (Noguera, la Vall 
d'Aran) i retrocés d'unes altres (les del Clot de Móra, amb les veïnes de les 
Garrigues, la Conca de Barberà, .L'Alt Camp i el Baix Penedès, mirant a n1ar; 
la Segarra i el Solsonès, n1irant als Pirineus); i les pirinenques del Pallars 
Sobirà i la Baixa Cerdanya, an1b tot l'Empordà. 

El segle escàs estudiat (1860-1950) permet ja de deduir un inici de cons
tants, que es deuran mantenir en un futur proper si no les alteren nous fac
tors decisius. Vint-i-dues con1arques guanyen població, que formen tres con
tínuums comarcals: el centrat a Barcelona-Manresa-Vic, que n'aplega una 
dotzena, el de Lleida-Tortosa-Tarragona, amb vuit n1és, i el de Girona an1b un 
parell. Dues comarques estagnants separaven els tres contínuums: la Selva, 
entre les de Girona i de Barcelona-Vic, i e l Baix Penedès entre aquest darrer 
grup i e] de Tarragona. Les con1arques r ecessives són, poc o n1olt, muntanyen
ques. Relacionades a1nb la Serralada Pre-litoral, la Terra Alta i el contínuum 
Priorat-Alt Camp-Conca de Barberà-Segarra; an1b els Pirineus Centrals, la 
Vall d'Aran-els Pallars-Noguera-Solsonès-Alt Urgell-Baixa Cerdanya; i amb els 
Pirineus Orientals, la Garrotxa-Alt En1pordà. 

L 'evoluc.ió per regions no és tan significativa. El 1860 les que tenien més 
habitants eren la 1 ( 474.057) i la n (279.768 ), i la que en tenia més pocs, la v 
(Tortosa: 86.315). El 1887 la T en tenia 652.241 i la n, 276.110, però la darrera 
era la IX (Tremp) amb 76.471, que havia perdut un 22,57 o/o de la població 
n1entre la I en guanyava un 37,7 %. El 1900 la r n'assolia 806.006, mentre con
tinuaven davallant la na 265.333 i la lX a 62.158: la I havia guanyat un 23,57 o/o 
d'habitants, i la IX n'havia perdut un 14,7 o/o. El 1930 la I assolia 1.482.305 ha
bitants, la n, 287.641, i la I X, 65.063; la regió 1 havia guanyat un 83,9 o/o i només 
havia tingut pèrdues la IV (Reus): un 4,38 o/o. I el 1950, Ja 1 assolia 1.888.760, i 
la n, 289.759, mentre la I X continuava vegetant an1b 64.000 habi.tants. També 
ara la regió I experünentà l'increment màxim: 27,42 o/o, i la IV el decrement: 
- 4,41 %. 

8) La población c01narcal referente al conjunto del Principado 

L'increment continu de la població global explica que hi hagi con1arques 
que, tot i augmentant d'habitants, perdin pes relatiu en el conjunt . Així, limi
tant-nos a les cmnarques que han representat con1 a nTíninl un 3 % de la 
població, el .1860 eren, a n1és del Barcelonès (16 o/o ), l'Alt Empordà ( 4,29 o/o ), 
Maresn1e (4,21), Gironès (3,65), Osona (3,63), Segrià (3,57), Bages (3,53), Baix 
Camp (3,42), Vallès Occidental (3,17), Noguera (3,1), Selva (3,07). Aquestes 
onze comarques s'han anat reduint durant un segle per la més gran concen
tradó entorn d'uns pols atractius. El 1887 en restaven nou: Barcelonès 
(23,33 %), Alt En1pordà (3,9), Maresme (3,78), Vallès Occidental (3,6), Bages 
(3,58), Segrià (3,39), Gironès (3,37), Baix Camp (3,31), Osona (3,02). El 1900 
er en set: Barcelonès (29,1 %), Vallès Occidental (3,73), Maresme (3,64), Bages 
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{3,42 ), Alt Empordà (3,36), Segrià (3,3), Gironès (3,07). El 1930 només cinc: 
Barcelonès (40,3 o/o), Vallès Occidental (4,8), Mares1ne (3,47 ), Segrià (3,29), 
Bages (3,18); que el 1950 repr esentaran, respectivament, el 44,63 o/o , el 5,37, 
el 3,21, el 3,3 1 i el 3,1 7. 

Les r egions I, n i VlU (Lleida ) representaven més d'un 10 per cent el 1860: 
28,32 o/o, 16,71 i 11 ,8, respectivament; que el 1930 havien restat reduïdes a Ja I 
·(53 ,1 o/o del total) i la n (10,3 °A1 ), i e l 1950, a la I (58,28 % ). 

9) La densidad de población comarcal 

El 1860 el Barcelonès ja assolia una densitat suburbana ( 1.703,9 h / km 2
), 

i t an1bé superaven els 100 h / kn1:! e l Maresme i el Tarragonès. Les comarques 
amb més de 50 h/km 2 forn1aven un bloc compacte que comprenia les co
marques litorals i pre-li toral s, del Ba ix Camp cap al nord i, a més, Osona i ·la 
Garrotxa. Les de 25 a 50 comprenien Ja conca directa de l'Ebre i la Depres ió 
Central, llevat el Solsonès i amb inclusió del Ripollès. En restaven per sota 
les comarques dc l'angle NW, corresponent als Pirineus Centrals, amb un 
mínim dc 14,4 al Pa ll ars Sobirà. Aquest esquema ja no sofrirà a lter acion s 
substancials . E l 1877 s 'enfonsa la Muntanya Orien tal hmnida: la ScJva, Osona 
i la Garrotxa davallen per sota dels 50 h / km2

, i lc veïnes Berguedà i Ripoll è 
per sota dels 25. El 1887 aquesta darrera es r ecupe ra i puja l'e ix del Llobregat: 
el Bages assoleix els 50, i el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, el centenar. 
El 1910 e l Berguedà r ecupera els 25 i Osona els 50, que assoleixen tres co
nlarques més Urgell, Segrià i Montsià. I fins al 1950 es continua despoblant el 
Pallars Sobirà (7 ,3 h / km 2 ). L'Alt Empordà davalla dels 50, i hi pugen la Selva 
i el Baix Ebre, elin1inant els buits dc la regió Litoral i Pre-litora l, on el Garraf 
supera els 100 habitants per kn12 i el Barcelonès n'assoleix 9.192,5. 

E l 1860, quan la mitjana de la Catalunya adminis trativa és de 52,2 h / km!!, 
era jgualada o superada per les regions I (1 91 ,54 h/km:? ), III (Tarragona), f1 (Gi
rona) i TV (Reus). Per sota dels 25 només hi quedava la TX ( 18). El 1950, la 1 
sobrepassava els 763 h / km 2 i la I X a·mb p rou [eines els 12. Només la regió J V 

res ta ara per sota de l 50 h / km :.! , i hi ascendeix la v (Tortosa ). 

10) La altitud 

La població establerta fins a 250 metres d'a ltitud el 1860 ja representava 
el 60,4 % dc la de Catalunya. Era especialment nombrosa a Ics con1arques dc 
la regió r (Bar celonès, Maresme), i dc Ja n (Alt Empordà). E l 1887 la població 
dc les planes s 'havia incrementat en un 24,2 o/o, i e l 1900 en un 11,45 % més, 
i en un 81,41 % la p rim era meitat del segle xx, tot acaparant un 78,32 o/o de la 
població dc Catalunya. Se centrava a les regions 1 (Barcelonès, Vallès Occide n
tal, Mar esme, Baix Llobregat) , u (Gironès, Alt E mpordà), l ll (totes les co
marques), v (Baix Ebre ) i VIH (Segrià). Si en descomptàvem Barcelona, però, 
l'increment d urant el s noranta anys no fóra d'un 151 o/o sinó d'un 50, d is tri
buït en un 5 o/o en el període 1860-1900 i un 45 % el mig segle següent. 

La població que vivia de 250 m a 500 m alt era una cinquena part de la 
total el 1860, especialment nombrosa a les regions VIII (Urgell ), VII (Anoi a), 
n (Garrotxa), i rv. E l 1887 havia m invat en un 5,5 % malgrat la creixença de 
la regió T (Vallès Occidental). E l 1900 hi havia hagut una a ltra minva d'un 
2,3 % [23,30 % en el t ext]. Però el 1950 s'havia enregistrat un increment del 
35,62 % , amb un increment fort del Bages (regió vu ), que fa el segle positi u 
·en un 25,2 %, representant el 13,31 % de Catalunya. 

La població situada de 500 m etres a 750 representava un 1.0,6 % de la tota l 
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el 1860 i abundava a la regió vu (Bages), la VI (Osona), Ja Vlll, i la l X (Pallars 
Jussà). El 1887 havia perdut un 11,1 % dels habitants. El 1900 la n1inva havia 
estat d'un 2,42 %, i el 1950 hi h avia h agut una recuperació dc 1'11,92 %, restant 
un 2,9 % per sota del 1860, malgrat la gran davallada de la regió rx (Pall.ars 
Jussà), gràcies a Ja ren1untada de la vr i dc la VII (Berguedà), i representava 
el 5,29 % de Catalunya. 

El 1860 estava situa t de 750 a 1.000 metres un 4,05 % de la població de 
Catalunya, en bona part a les regions VH (Berguedà), IX, i vr (Osona). El 1887, 
havia minvat en un 23,37 %, i el 1900 en un altre 13,7 % . La r ecuperació d'aquest 
segle [24,6 % sobretot al Ripollès (regió VI )] no compensà les pèrdues ante
r-iors, saldant el segle amb un - 17,61 % i representant 1'1 ,71 (Yo de Catalunya. 

Per da1nunt dels 1.000 metres encara vivia el 4,4 o/o de la població el 1860, 
centrada a les regions IX (els dos Pallars, l'Alt Urgell) i vr (Baixa Cerdanya
Ripollès). Aqui la davallada ha estat constant i el 1950 s'havia redult en un 
40,56 %, representant només 1'1 ,35 % del país, dels quals el 26,5 °1<1 a la Ba ixa 
Cerdanya, única con1arca de la Catalunya administrativa on no és poss ible 
davallar del miler dc metres sense emigrar-ne . Iglésies conclou que la baixa 
en altitud dc Ja població catalana, general a la segona meitat del segle passat, 
a la primera 1neitat dc 1 'actual s'ha reduït a les poblacions si tuades per da
munt dels 500 metres. [ Podríem afegir-hi que si dels 500 metres en avall atreuen 
la immigració forana, dels 500 als 750 sen1bla que a treuen la nacional , que 
només abandona n1.assivament els p obles per damunt dels 1.000 rnetres.] 

11) Divergencia y paralelismo en.tre capital y comarca 

Havícn1 oposat reserves a la s.ignifi.cació d'aques tes comparacions, perquè 
les capita ls comarcals d'avui no ho eren en segles passats o podien te nir un 
caràcter tan rural com els altres nuclis de la comarca. En aquesta era censat 
rnodcrna rarament és així, però la comparació encara resta cm1nascarada per 
dues menes d'alteracions que deformen la relació demogràfica. L'una, l'an
nexió progressiva de municipis, n o gaire important, és cert, fins el 1950 . No
més cal destacar els casos de: Barce'Jona, que entre els censos dc 1900 i 1930 
s'annexiona els municipis del seu Pl a, part central del Barcelonès; e l de Ter
rassa, que el 19 10 apareix ,iunt amb l'antic de Sant Pere de Ten·assa; e l de 
Nio.ntblanc, que rep diversos municipis rurals. I inversam.cnt, el dc Tortosa, 
del qual caldria restar com a mínim, perquè mai no han estat urbans, e ls 
nuclis que configuren el nou municipi de Dcltadebre, sense el qual la ciu tat 
tindria el 1950 37.980 habitants en lloc dels 45 .672 oficials. Tot això fa que 
comparem en els diferents censos realitats, fins i tot territorials , distintes. 

L 'altra alteració, no solubl e aritmèticament com. aquesta, és que les ca
pitals comarcals eren el mercat principal de cada con1arca, però podien no 
coincidir amb la ciutat més p opulosa [i, és possible, que setanta anys abans 
dels estudis de la Ponència per a Ja Divisió Territorial, no fossin tampoc el. 
mercat principal]. Així, al Baix Llobregat no ha estat mai Sant Feliu la p r i
mera ciutat. Fins al 1877 ho fou Martorell i, dins la comarca, havia tingut 
davant a més E sparreguera, M.olins de Rei, Olesa de Montserrat i Sa nt Boi . 
El 1887 passà E sparreguera a primer lloc, i del 1900 al 1940 hi passà Sant Boi. 
A partir del 1950, Cornellà, que, com el Prat, havia passat davant de Sant 
Feliu (i de Molins de Rei, que també s 'hi mantenia) des del 1930. Al Baix 
Empordà, davant de La Bisbal hi havia, des del 1860, Palafrugell (que havia 
d'esdevenir capdavantera el 1940) i Sant Feliu de Guíxols (que ho fou en els 
altres censos ; des del 1910 s'hi afegí Palamós). A la Selva ha estat sempre · 
Blanes la ciutat principaL A la Riber a d'Ebre, Tivissa enr egistrava n'lés ha-
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bitants que Móra d'Ebre del 1877 al 1930, i des del 1936 ho ha (e t Flix. A la 
Terra Alla (sense el sector occiden ta l, administrativament aragonès), Batea 
se situava davant Gande a fins al 1860. A la Vall d'Aran, Vie lla era superada 
per Bossost, i també per Canejan, fins al 1887, que a n1és ho fou per Lés, la 
qual acon1panya Bossost fins al 1920. El 1950 Bossost reprengué a Viella el 
primer lloc. I resta el cas del Montsià, on Iglésies pren per cap UUdecona en 
lloc d'Amposta, potser per seguir lc~ llistes que venien de l'era pre-censal, 
quan Amposta pertanyia al t erme dc Tortosa. l realn1ent, Ulldccona en fou 
l'única ciutat fins al 19t0. Però el 1920 la superà Amposta, i a partir del 1930 
també Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. 

An1h tote aquestes re crves resumin1 les xifres d' Iglésies. Un paraHclisme 
relatiu entre cap i comarca (prenent com a fi tes el 1860, el 1900 i el 1950) 
només es veu a les comarques barcelo nines (Baix Llobregat, Barcelonès, Ma
resme, Vallès Occidental, Alt Penedès) i vigatanes (Osona, Ripollès) i a n1és al 
Baix Empordà, l'Alt Camp, el Bages i el Solsonè , e l Segrià i el Pallars Jussà. 
A les altres contrasta la creixença de la capital amb el retrocés, almcny · 
durant quaranta anys, del conj unt, fora de tres casos en què és la capital que 
retrocedeix: Santa Coloma de Farners, Móra d'Ebre, i Ulldecona. 

El conjunt de.ls caps comarcals representaven e l 1860 el 22,5 % de la po
blació dc Catalunya, i <:s podien considerar ja casos de 1nacrocefàlia els dc 
Barcelona (70,85 ~o de la seva comarca), Tortosa (més del 60 oú ), Vilanova i 
La Geltrú (més del 50), Terrassa-Sabadell, Tarragona, R eus (que superaven 
el 40), Valls, El Vendrell, Lleida (més del 30), i Ma taró, Olot, Girona, Igualada, 
Manresa (encara damunt la mitjana). E l 1900 la m itjana sobre Ics comarques 
era del 24,47 °1h . Barcelona havia assolit el 93,11 %; Terrassa-Sabadell, Vilanova 
i La Geltrú, Tarragona, Tortosa, superaven la població de mitja comarca; 
Reus, el 40 % ; Valls, Manresa, Lle ida, el 30; i Mataró, Girona, El Vendre ll , 
Igualada, el 25 % . El 1950 Ja mitjana era de 29,8 °'ll, ultrapassada per Barcelona 
( 89,15 °1> ); Terrassa-Sabadell, Tarragona, Tortosa (més deJ 60 % ); Vilanova i 
La Gcllrú, Reus (més del 50%); Lleida, Valls (més del 40); Olot, Girona, E I 
Vendrell, Vic, I gualada, Manresa, Sol sona (n1és del 30% ). 

Sense 1cs capitals, la densitat comarcal dibuixaria 1nape diferents dels 
coneguts . El 1860 Catalunya només tindria 46,3 habitants per km2

• Més de 
100 h / km :: només es trobarien al Barcelonès (286) i al Maresme (143,8). L'àrea 
de més dc 50 h/km2 era bàsicament la cl'aquestc~ comarques, que enllaçaven 
amb el Tarragonès pel Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i 
l'Alt Camp, amb un nucli secundari Gironès-Baix En1pordà. A l'altre extrem, 
Ja Catalunya despoblada (inferior a 25 h/ kn12

) s'e. tenia des dels Pirineus Cen
trals pels Pre-pirineus Ori entals (Solsonès-Bergu edà-Ripollès) amb un nucli 
incipient a la Ribera d'Ebre. 

El 1900 Ja mitjana havia davall at a 44,72 habitants per kilòmetre quadrat, 
amb les excepcions habituals (Barcelonès, 597,9; Maresme, 138,63). L'üren 
poblada h avia perdut l'Alt Camp a canvi del Baix Penedès. La despoblada 
s'havia compactat , salvant-se la Ribera d'Ebre però afegint-s'hi la Noguera, i 
assolint mínims alarmants al Pallar Sobirà (8,67 h / km 2

) i el Solsonès (7,28). 
El 1950 la mitjana havia ascendí t a 61,15 h/kn1~ . Amb el Barcelonès (2.821 ,8 

habitants/km2 ), eren ben poblats el Maresm e (193,33 ), el Baix LI o brega l 
(192,73) i el Vallès Occidental (107,67). L'àrea de més de 50 h /km:! s 'ha centrat 
n1és a Barcelona: tota la r egió I amb l'Alt Penedès i Osona. A més, els tradi
cionals Gironès-B aix Empordà i Tarragonès, i el nou Montsià . L'àrea despo
blada, que continua amb els mínims del Pallars Sobirà (6,75 h / km 2 ) i el 
Solsonès (8,18) ha alliberat els pre-pirinencs Ripollès i Bergu edà, però ha m
corporat comarques tan allunyades com el Garraf i la Terra Alta . 
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12) Núcleos orogrdficos en descenso demogrdfico 

Unes minves que a mitjan segle xx es mantenen en comarques senceres 
(capital exclosa) fins a les portes de Barcelona les trobaríem molt més gene
ralitzades a escala municipal: la creixença d 'una sola ciutat pot emmascarar 
la lenta decadència d'un cen tenar de municipis r urals. Es tracta bàsicament 
de les zones d 'altitud, generalitzades en el quadrant Nord-oest, però també 
dels municipis r elativament alts} sense possibilitats de r egatge, que t endeixen 
a vessar-se cap als municipis més baixos. Així, els pobles de l'Alt Gaià (Alt 
Camp-Conca de Barberà) fin s a les serres de l'Alt Penedès experin1entaren , 
entre el 1857 i el 1950 (dat es extremes que ara consider ern), pèrdues d'un 
43 % . Els del Cadí-Pedraforca} d'un 54% (Alt Urgell-Bergueda-Solsonès), con1 
també els propers a la collada de Toses (Bergu edà-Ripollès). El s de les Mun
tanyes de P rades i el Montsant (Alt Camp i Baix, Conca de Barberà-Priorat) 
d'un 50%. El Moianès (Bages-Vallès Oriental i Occidental, Osona) i el Lluça
nès (Osona-Berguedà-Ripollès), d'un 30 %. 

Iglésies observa agudmncnt un altre cas, el dc la Costa Brava [que intitula 
curiosament La pesca]. Aquest fragm ent (l'autor n 'exclou Palafru gell, que 
potser considera poc mariner) de l 'Empordà i la Selva, n1inades després de 
la Prin1cra Guerra Europea les seves fonts d'ingressos fonan1entals (vida por
tuària, suro), perdé un 16% de la població en el període 1920-1950, la vetlla del 
gran turisme. 

13 ) Comarcas en ascenso de pobla.ción 

Els sectors comarcals en puja són essencialn1ent les valls dels rius, els 
canals dc regadiu i els deltes. Les valls del Ter i el Freser (Ripollès, Osona, 
S elva, Gironès) amb Girona com a ciutat principal, duplicaren la població 
en el mateix segle que la resta d'aquestes comarques, excloses les ciutats de 
Vic, Blanes, Banyoles i Caçà de la Selva, en perdien un 11 %. Les valls del 
Llobregat i el Cardener al Berguedà i el Bages, centrades a Manresa , guanya
ren un 152 % d'habitants, m entre que la resta d 'aquestes comarques, sense 
Berga , en perdia un 32 %. Les t erres regades amb el canal d'Urgell (Noguera, 
Segrià, Urgell, les Garrigues), centrades a Mollerussa, guanyaren un 61 % 
d'habitants entre el 1857 i el 1950 [el t ext diu 1900], i les que ho són amb el 
d 'Aragó i Catalunya [Segrià (hmn n 'exclou la Llitera i el Baix Cinca)], amb 
Almacelles con1 a centre, canal no inaugurat fins el 1909, el 1950 ja havien 
guanyat un 48 % de població. En canvi la resta - de secà- de les quatre 
comarques, excloent-ne les ciutats de LJeida, Balaguer i Tàrrega, perderen, en 
un segle escàs, un 26 % dels habitants. El delta de l'Ebre (Amposta, Sant Car
les de la Ràpita i part del municipi de Tortosa) no acabat de coloni tzar fins 
el segle xx, ha guanyat un 315% d'habitants. I el delta del Llobregat (excloent
ne l'Hospitalet, exclusió més discutible que la de Cornellà), s'ha convertit 
en una eixida (Sant Boi, Viladecans, El Prat, Gavà, Castelldefels) de Barce
lona, i des del 1860 au gmentà un 368 % . 

14) La ma.crocefalia. 
Aquesta 1nacrocefàlia comarcal hi és també a Barcelona respecte a la 

Catalunya administrativa, fins al punt que modernament n'ha xuclat bona 
part de la cr eixença. Entre el 1857 i el 1900, mentre Barcelona creixia (en part 
per agregacions), un 190 %, la reste:.~ de Catalunya perdia un 2,39 %. Entre el 
1900 i el 1950, mentre Barcelona creixia un 140 %, la resta de Catalunya creixia 

, un 36,75 %. S'havia operat un redreç? Si en el segle actual centràvem l'aten
''. dó en el Barcelonès en lloc de fer-ho en Barcelona ciutat, el 27 ,1 % de la 
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població de Catalunya dc l'any 1900 es transforma en e l 29,1 %, i augmenta 
gradualn1ent fin s a un 44,63 o/o el 1950, amb un inc rement aproxünat d 'un 
153 %, mentre que la resta de Catalunya augmentava un 29 %. ÉS a dir, que 
tant com Barcelona era tot el Barcelonès que creixia acceleradament. 

I si en lloc dc cenyir-nos al Barcelonès considerem tot el que l glésies dc
nomina hinterland de Barcelona, és a dir, les comarques del Maresme, els 
dos Vallès, el Baix Llobregat (que inclou el delta, no poblat del tot fins aquest 
segle) i el Garraf, la seva participació en la població de Catalw1ya esdevé abas-
cgadora: del 42,07 o/o el 1900 al 59,31 o/o nug segle després, en el qual el rera

país barc~foní va créixer un 132 o/o mentre la resta de Catalunya no arribava 
a un 16 C!;b. É a dir, qu e, gràcies sobretot a la in1migració es va dibuixar l'ac
tual Àrea Metropolitana dc Barcelona, però aquesta no va anuHar la creixença 
dc Ja resta del país com hmn havia pronosticat. Tornaren1 sobre la qüestió. 

ESTUDIS SOBRE L'ÈPOCA ACTUAL 

A part a lguna referència escadussera al padró del 1975, Iglésics sc centra 
en els censos espanyols del 1960 i e l 1970 en tres treballs que c01nentarem: 
La població de Catalunya en la dècada 1950-1960 (vegeu Apèndix I, 16 ), Avance 
sobre el movimiento y la distribución comarcal de la población de Catalunya 
entre 1960 y 1970 (Apèndix r, 34) i El despoblame11t d'una meitat del Principat 
a profit de l'altra (Apèndix 1, 35), que és una mena dc resum del segon. Els 
comentarem conjuntam en l. 

1) I dea general 

Completant per a les comarques ca talanes administrativament separades 
les dades que en dóna Iglésies en el primer dels treballs esmen tats, veurem 
que el 1950 Catalunya assolí 3.549.388 habitants que, repartits entre e ls 
40.426 km :! dc territori, representaven 87,8 habitants per k ilòmetre quadrat; 
el 1955 els habitants eren 3.842.652, amb un increment durant el quinquenni 
del 8,3% i representant 95 h / km:! ; el 1960, 4.258.185 habitants, 105,3 per km 2 

mostraven un increment dd 10,8 % ; el 1965, 4.842.809 habitant -, equi valents 
a 11 9,8 per km:!, traslluïen un augment del 13,7%; i el 1970 un 13,20/o més 
d' increment sobre aquests portava la població a 5.491.740 habitants, 136 
per km 2 • Mai en la seva hi stòria Catalunya no havia guanyat un 54,7 o/o només 
e n vint an s. Què havia passat? 

2) Els sexes i la fecunditat femenina 

En aquest aspecte -com en tants d'altres- Iglésies opera amb les úni
ques dades que té a mà, les referents a la Catalunya administrativa. L'incre
ment de població entre e l 1950 i el 1960 fou dc 362.105 h omes, el 23,19% dels 
que h.i havia el 1950, i 331.361 doncs, el 19,33 % [el text, on hi ha errades 
mecàniques, dóna la xifra dc 344.105 per a cada sexe]. En el cens del 1950, 
però, el darrer completament buidat a l del 1965, data del treball d'Iglésics 
que cmncntem, havien nascut fora de la provincia dc residència e l 34% dc 
les dones i només el 30,6 o/o dels homes. 

La insu ficiència de les dades estadístiques a 1 'Estat espanyol ha portat 
Iglésies a calcular l'índex de fecunditat femenina segons un mètode poc orto
dox, car prescindeix de la fecunditat de les doncs solteres (és cert que l'any 

I. C. C. 

Dm 
1950, a què refereix el càlcul, comptava poc numèricament) i de la composició BIBLIOTECA 
per edats, computant igual un matrimoni envellit que un al tre acabat dc 

97 



constituir. Dedueix una mitjana de 2,41 fills per dona, que significaria 1,2 com 
a taxa bruta dc reproducció (filles per mare) i una taxa neta (filles vivents 
ftns a cinquanta anys, per mare) quelcom superior a u. Si aquest r esultat fos 
corroborat, la població de la Catalunya administrativa el 1950 tindria durant 
una generació la reproducció garantida amb un increment feble de població. 

3) Els coeficiens de natalitat, mortalitat i nupcialitat 

L'índex dc natalitat, que havia anat minvant fins a 15,1 %o el 1951 (13,3 a 
Ja Catalunya del Nord el 1954 ), inicià una recuperació que té com a files altes 
18,2 %o el 1958, i 20,4 el 1964, any que clou aqu esta línia de redreç per iniciar 
una regressió (18,8 %o el 1970) que segueix una tònica generalitzada. El vi
cenni que con1entem. con1ença amb una mortalitat elevada (12,35 %o el 1951; 
12,9 %o a la Catalunya del Nord el 1954). La baixa que s'inicia és força cons
tant, amb represes que destaquen màxims el 1956 (10,9 %o), el 1963 (9,7 %o; 
el 1962 la província de Ca telló de la Plana encara tenia un 11,4 %o i les Ba
lears un 11,25 %o) i el 1969 (9,25 %0 ); l'any següent s'assolia un mínin1 del 
8,2 %o· 

La taxa dc nupdahtat, tradicionalmen l una rnica a lla, va assolir un màxim 
de 8,79 matrimonis per 1.000 habitants el 1956, i el 1960 s'iniciava la tendència 
minvant actual, amb un 7,7 % . El mínim anual s'enregistra el febrer (1.212 
matrimonis el 1956 sobre 31.607), que els trenta anys anteriors donà t.ma 
mitjana del 4,24 % anyal. En contrast, hi ha dos màxims: el dc maig-juny 
(3.532 i 3.048 el 1956) i setembre-octubre (3.465 i 4.408 ). El predomini d'octubre 
tradicional (12,3 % dels rnatrin1onis en el període 1925-1954 ), tendeix a accen
tuar-se. [Caldria afegir a l'explicació d'Iglésics sobre les causes: ni deu pesar 
tant la superstició contra les noces de feb rer, ni octubre sol coincidir amb 
les vacances laborals. Opinem que hi ha dos factors importants: un, de rel 
tradicional, Ja co.incidència dc fes tivitats religioses i populars, i un altre de 
nou, Ja proximitat de pagues laborals i de pcr(odes de viatges (vacances, banys, 
esquí) con1 a alternativa o cOinpleinent del viatge dc noces.] Les edats prefe
rides són entre vint anys i trenta-cinc, edat escollida el 1953 pel 85,28% dels 
homes i el 85,66 % de les dones, però la punta se situa prop d'un quinquenni 
abans per a les dones ( 45,02 o/o dels vint a l vint-i-quatre) que per als homes 
(50,35 o/o dels vint-i-cinc als vint-i-nou, amb un màxim més acusat, contra allò 
que se sol pensar). 

4) El creixement vegetatiu i el real 

El creixement vegetatiu, n1olt més dependent de l 'índex de natalitat que 
del de 1110rtalitat, dificilment alterable, era molt b aix el 1951 (2,73 %0 ), però 
ascendí ràpidament fins a 1958 (8,29 '%0 ). Un altre màxin1 s'establí el 1964 
(11,5 %0 ), sostingut tres anys més: el 1969 es deturà en un 10 %o, sostre apro
ximat dels anys següents. A la Catalunya del Nord Ja mitjana de 1946-1954 fou 
de 5,1 %o, gairebé tot perdut per emigració Estat francès endins. 

La Catalunya administrativa ha tingut un increment de població extraor
dinari, explicable per un saldo immigratori que al segle actual ha superat el 
creixemen t vegetatiu fins al 1970, fora d'anys escadussers: 1960, 1965, 1969. 
Aquestes frenades brusques de la immigració que no tenen continuïtat (1959: 
59.484 immigrants nets; 1960: 18.521; 1961: 43.938 ... ; 1964: 104.928 ; 1965: 
20.781; 1966: 97.897 ... ) ens fan desconfiar dc les fonts estadístiques oficials 
més que no ho fa Iglésies. La coincidència d'aquests mínims d'immigració 
amb els anys acabats en O o en 5 i, darrerament, en algun d'anterior, ens fa 
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pensar que és inútil de cercar-hi cns1s econòmiques ocultes. Per a nosaltres 
es tractaria de simples ocultacions estadístiques: en recomptar els habitants 
per a confeccionar els censos (anys en O) o els padrons intercensals (anys en S} 
r esultaria una xifra for,ça n1és baixa que la suposada (això ja es va tornant 
crònic a Barcelona ciutat ), que es resoldria, vista la regularitat de l'increment 
vegetatiu , en una reducció dràstica de la hipòtesi immigratòria, que tampoc 
no r espondria a la r ealitat, i caldria tornar l'any següent a la hipòtesi anterior. 
Un cop establert que mol ts immigrants no són enregistrats i que els buits són 
emplenats per simple substracció de l 'augment vegetatiu respecte al real, 
s'intueix l 'explicació dc les frenades només aparents: si molts immigrants no 
s'inscriuen als municipis dc Catalunya on arriben, d'emj grant, sobretot si és 
un sin1ple retorn, no se n'inscriu pràcticament cap, car només donar-se d'alta 
té avantatges (no, donar-se de baixa). Les xifres dels anys acabats en 1. .. 4 i 6 ... 
9, correspondrien aproximada~nent a les d'imn1igració bruta, i les dels anys 
en -0 o en -5 a les d'im1nigració bruta dc l 'any n1enys les d'emigració bruta 
del quinquenni. 

Les xifres oficials de migracions «interiors», que a l 'Estat espanyol daten 
dd 1961, inclouen els canvis de municipi dins una mateixa província. Pres
cindint-ne, una segona aproximació vindria d'eliminar els que es dirigeixen 
a una altra de les qua tre províncies adm.inistratives. I, sota un punt de vista 
ètnic, caldria una tercera eliminació: la dels procedents dc - o que es cliri
geixen a- les Balears, el País Valencià, els n1unicipis adm ini strativament 
aragonesos, els andorrans, els «francesos» catalans, els catalans que viuen a 
l 'estranger ... ; però le fonts no permeten passar de la segona aproximació. 
Val a dir encara que operar amb els saldos migratoris s ignifica eliminar els 
que no es mouen de Catalunya, però, alhora, descomptar el veritables immi
grants que cmnpcnscn numèricament els emigrants catalans que, tot i mig 
oblidades Jes circumstàncies t ràgiques de 1936-1939, mai no han estat n egligi
bles (pels volts d'un 7 % dels immigrants a cada període considerat). 

Amb aquestes lhnitacions poden1 dir que el 1962, per exemple, de 84.929 ün
migrants nets, 78.982 s 'es tabliren a la provínda de Barcelona, més de 3.500 a 
la de Girona i més de 2.500 a la de Tarragona (la de Lleida enregistrà un saldo 
lleument negatiu). El 1964, de 104.928, els hon1es representaven un 55 %; els 
solters un 55,5 % (ambdós sexes), els casats un 40,5 %, i la resta, vidus; els 
dc zero a catorze anys, un 28 %; els de quinze a vint-i-quatre, el 16,5 %; els 
de vint-i-cinc a seixanta-quatre, el 44 %, i el 5,5% r estant, de seixanta-cinc en 
amunt. Els actius r epresentaven el 42,57 %>; obrers no qual i ricats, obrers qua
lificats, tècnics, administratius i dependents, i del servei domèstic, per aques t 
ordre. 

S) Els estrangers 

Els súbdits estrangers -de fora de l 'Estat espanyol- sempre han estat 
poc importants a la Catalunya dividida en províncies: de representar el 0,45 % 
de la població del 1949 van passar al 0,66 % el 1960: 25.993. El 1961 els Estats 
més representats eren: França, 3.095 (que inclouen els catalans del Nord); 
les Alemanyes i Àustria (2.989), Ità lia (2.356), els sud-americans, en bona part 
de llengua castellana, (2.261), així com els centre-americans (911); Suïssa, que 
reforça els de llengua alen1anya i francesa (857); el Regne Unit i Irlanda, de 
llengua anglesa (805). A Andorra la situació s'inverteix: si el 1958 només la 
meitat eren súbdits andorrans, el 1963 havien baixat a un terç, enfront de 
7.660 estrangers: un 62 % dels habitants eren espanyols i un S % francesos, 
en realitat catalans la major part d'uns i altres. 
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6) L'est ruc/ ur a econònúca de la població 
El 1950 la població activa r epresentava el 45,75 % dc la Catalunya admi

nistrativa. La més gran part són a ssalariats, de ls quals 418.085 obre rs quali
ficats [jornalers ens sen1bla una traducció anacrònica] , i 332.131 de no quali
ficats ( rccordcn1 que entre els immigrants n'hi havia n1és d'aquests darrers ); 
i 318.432 no obrer s [a sou, comis ió o participació, e n sembla una traducció 
ambigua ] . E l no assalariats eren bàsicament p a trons [ara diríem em p resa
ris]; 256.801 , i treballadors familiars sen se r e tribució : 90.248. 

Geogràficament, té n1és inter ès la classificació en sec tors de ls economi tes. 
_El terciari ocupava el 30,7 % deJs actius: 218.791 els serveis en sentit estric te 
[no només orLcials, hi ha els serveis p ersonals, e tc .], 145.1 92 el comerç, 71.679 
e ls transports, etcètera. El secundari n'ocupava el 47,2 % : 574.105 a les fàbri
ques, 100.1 24 a la construcció, 12.919 a les indústries extractives, i 10.828 a 
l'electricitat , aigua i gas. E l sector primari ocupava aleshores el 22,1 %, sense 
que tingués incidència la p esca . Aquí els empresari s són el 44,6 % dis tribuïts 
aL-xí : propi e taris que t reballen [o porten directament] les seves terres (66,7 %, 
que pugen a un 88,24 % a la p rovíncia de Lleida i davallen a un 38 o'<> a la dc 
Girona); ar r endataris (un 15 o/o , distribuïts inversa m ent: d 'un 3,6 % a la pro
víncia dc Lleida a un 41 % a la de Girona); i els parcers (els clàssics masovers ) 
i arrendataris d'altres explotacions són un 15,75 CVo amb un màxim del 30,5 % 
a la província dc Barcelona i un mínim del 5,75 °/c> a Ja de Lleida. 

7) Població aglom erada i disseminada 
Si ens fi xem en el non1b re d'habita tges, la proporció de masies i més genè

ricam ent ca es dc pagès disseminades és molt r eduït (del 7,3 o/o dels habita tges 
del 1950 al 6,24 % del 1960), ta nt p er la proliferac ió dc les cases en compact e 
c om p er l'increm.cnt dels masos rònecs . La major fecunditat de les famílies 
que hi habiten, però, explica que no s igui tan baixa la proporció d'habitants 
disseminats c01n la de cascs: del 7,78 % el 1950 al 7 <Vo el 1960, amb un màxim 
a la província de Girona (24 % ) i un m ínüu a la dc Ba rcelona ( 4 % ). La res ta 
viu e11 nucli s de població. 

8) Les ciu tats i la ruralia 
Prescind int ara de si la p oblació és concentrada o d isseminada, els m u n i

cipis inferio r s a 2.000 habitants han sofer t a la Ca talunya adminis trati va u na 
minva del 3,46 % de la població (en part p el pas d'al guns d'aques ts municipis 
a la categor ia superior ), passant a r epresentar un 14,38 % del total. A la Ca
talunya del Nord fms al 1954 hi ha un increment, bé que n1i grat, representa nt 
un 42,6 % del total: an1b una so la ciutat, la r egió sen1bla molt m és rura l. El 
1960, aquest mun icipis que con sidcrcn1 rurals er en 877 a la Catalunya a dmi
nist r ativa. Deu anys més tar d s'havien reduït a 736, en p art perquè superaren 
ellJindar dels 2.000 habitants (compensats parcialment pels que, en regress ió, 
hi reingressaren), p erò en bona p art per les fusion. i annexions de municipi s, 
que se centraren en a ques ta categor ia inferior. En aquest decenni 1960-1970 
els municipi s rural s p erderen una cinquena part dels habitants i passaren a 
representar el 8,82 % de la poblac ió, percentatge poc m és alt que el dels disse
m.:inats. F in s a l 1950 havia estat el grup humà més estable (61 % dc nats al 
n1ateix municipi i 23 % a d'altres de la mateixa província), però aquí i tot 
sembla que ha variat Ja distribuc ió . Entre el 1950 i el 1960 la n1inva dc p ob la
ció fou acusada a la zona pirinenca ( - 14,5 %) i a l Clot de Móra (-9,29 % ), 
no tant a la Depressió Central ( - 4,64 % ), i inexis tent a la zona Litoral i Pre
litor al ( + 2,33 % ). El 1960 aquests municipis abundaven sobretot a la r egió u 
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(182, dels quals 66 a l 'Alt En1pordà) i a la VIU (141) i escassejaven a la v (21, 
dels quals 5 al Mon ts ià) i d'altres : a la I, el Barcelonès no en tenia cap. E l 
1970 a Ja regió II en restaven 164 (65 a l'Alt Empordà), i a la vnr, 128. Les 
r egions amb mínims, en canvi, no havien variat. 

Els municipis dc 2.000 a 5.000 habitants r epresentaven el 1954 el 17,7 % 
de la població dc la Catalunya del Nord, que s 'in crem entava lleum ent. E L 
1950 representaven el 10,36 % de la Ca talunya adm inistrativa. El 1960, malgrat 
un guany del 16,12 <li¡, de població, només r epresentaven el 9,95 % del total. 
Aquest incr ement dc p oblació fou general: el 15,71 % a Ja zona Litoral i Pre
litoral i el 5,8 % al Clot de Móra, però el 17,3 % a la Depressió Central i el 
19,71 o/o a la regió pirinenca. El 1970 l 'increm ent només havia estat dc L'1 ,42 % 
i la pèrdua relativa notable , puix que només representava el 7,74 % dc la po
b lació dc Catalunya. Els guanys se centraren a Ja regió pirinenca ( 6,79 % ), 
en procés dc concentrar Ja població, i a la Deprc sió Central (5,07 % ) compen
sats per les pèrclue del Clot de Móra (2 %) i , sobre tot, de la zona Li tora l i 
Pre-litoral (12,66 q,o ). I això, 1nalgral que els m unk ip is considerats van pas a r , 
a la Cata lunya ad mini st rativa, dc 127 a 129. E l 1960, 26 municipis eren a la 
regió I (9 al Maresm.c, 9 al Vallès Or iental, cap al Barcelonès), ] 9 a la li, co1n 
a la v n ( 10 al Bages) i a la vnJ (9 a l Scgóà i cap a la Segarra ), i només 3 a 
la IX, tot e al Pallars Jussà. El 1970 e n r estaven 25 a la I (9 a l Marcsn1c), però 
ja n'hi havia 23 a la u (9 a la Selva) i 22 a la VITT (9 al Segrià). També n 'hi havia 
9 al Bages (ni) i 9 a Osona (vr). I persistien el · 3 de Ja l X (però 1 a la Va ll 
d'Ar an). 

El 1954 els m unicipis entre 5.000 i 10.000 h abitants , com les categories 1nés 
r ural s, a ugn1cntavcn lleugeram ent a Ja Cat..'llunya del Nord i representaven el 
9,3 % dc la població. A la Cat alunya adJnin istra tiva represen taven el 7,92 % 
de la població, i deu anys després, an1b un i ncrement del 25,83 °1o, passaven 
al 8,23 %. Aques t increm ent fou força r egular: 26,7% a la zona Litoral i Pn> 
li tor al , 26,82 % al Clot de Móra, 26,1 % a Ja Depressió Central i 18,32 % als 
Pirineus. És que els municipis semi urbans 2.000-10.000 h.) ja par Uc ipaven for
ça dc la immigr ació: 24,16 tVo dc la població, nascuda fora de la provínc ia, en
cara q ue en bona part t ambé fos ca ta lana. El 1970 hi havia hagut en els n1u
nicipis dc 5.000-10.000 habitants un increment global del 21 ,83 % , inferior a la 
mjtja na, i per això el pes r ela tiu d ins Ca talunya r etrocedia a l 7,69 % . Aques t 
increment rou molt me nys harmònic que l'anterior . Gairebé n u l a Ja Depress ió 
Centra l, fou en canvi de l 5,57 % al Clot de Móra, el 14,67 % als Pirineus, i el 
32,53 % a la zona Litora l i Pre-litoral. És clar que aquests contr asts es degue
ren en part a l'ingrés de nous mun icipis a la categoria dels 5.000-10.000 habi
tants, que passaren d'un total de 47 a 58. El 1960, la regió T en t enia 18 (6 al 
Maresm e), i només un la TV (Ribera d 'Ebr e) i la rx (Alt Urgell ). El 1970 la 
regió I n 'incloïa 23 (9 al Maresme, 8 a l Vallès Oriental) i 11 la vu (6 al Bages ); 
a l 'altre extrem, n 'hi havia 2 a la VT, la VIII i la TX. 

El 1950 les ciutats (de 10.000 h a bitants en amunt) acaparaven el 63,62 % 
dels habitants de la Catalunya estricta, i en el decenni següent, havent-se in
crementa t un 28,39 % , se situ aven en et 67,42 % . Les de la zona Litoral i Pre
litoral h avien gu anya t un 28,75 %, les de la Depressió Central (al Clot de 
Móra no n'hi ha cap ) un 22,38 % - no tan l com les de 5.000-10.000 habitants
i la pre-pirinenca (Olot) un 19,44 %. Les ciutats s 'enduen la major part dels 
immigrat : el 57,5 % nasqueren a la mateixa província, un 40,8% a altres 
províncies i un 1,4 % a l'estranger. E n el decenni següent guanyaren un a ltre 
46,6 % d'habit ants, ar ribant a acaparar el 75,75 % del total. L'increment màxim 
es produí a la zona pirinenca, en introduir-s 'hi una segona ciutat (82 % ), 
seguinl la Depressió Central (60 % ) davant la zona Litoral .i Pre-litoral, ja 
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amb símptomes de saturació (45,56 %). El nombre també havia augmentat: 
de 34 ciutats a 56. El 1960 m és de la meitat (18) eren a la regió I (6 a l Barce
lonès i 6 al Baix Llobregat); seguia la III (S) i no n'Iu havia cap a la IX. El 1970 
ja eren 30 a la I (12 al Baix Llobregat, 7 a l Va llès Occidental, 6 al Barcelonès) 
i 9 a la u. 

Si ens cenyin'l a les ciutats mitjanes i grans (de 20.000 habitants en amunt), 
el 1950 eren 13 i el 1960, 18. A n1és de Barcelona, superaven els 100.000 habitants 
L'Hospitalet de Llobregat (122.813) i Sabadell (105.152); els 50.000, Badalona 
(92.257), Terrassa (92.234), Perpinyà (70.051 el 1954, a:mb minva de 4.933 res
pecte al 1946 ), Lleida ( 63.850) i Manresa (52.216 ); els 30.000, Tarragona ( 43.519), 

. Tortosa ( 43.267), Mataró ( 41.128 ), Reus ( 41.014 ), Girona (32.784) i Santa Colo
ma de Gran1cnct (32.590); i els 20.000, Vilanova i La Geltrú (25 .669), Cornellà 
dc Llobregat (24.714 ), Vic (20.303) i Granollers (20.194 ). El 1965 Badalona i 
Terrassa assoliren els 100.000; Mataró, Santa Colon1a dc Gramenet, Tarragona, 
Cornellà de Llobregat i Reus, els 50.000; Vilanova i La Geltrú els 30.000; Sant 
Boi de Llobregat, Igualada, Sant Adr ià dc Bc òs, El Prat de Llobregat, Gavà 
i Figueres, e ls 20.000. E l 1970, al costal dc Barcelona (1.745. 142) hi havia L'Hos
pitalet dc Llobregat (241.978 ), Badalona (162.888), Santa Coloma dc Gra1nenet 
(106.7] 1), Esplugues de Llobregat (29.474) i Sant Adrià de Besòs (24.452 ); al 
Baix Llobregat, Cornellà (77.314), Sant Bo i (50.051), El Prat (36.363), Vilade
cans (24.483 ), Gavà (24.213 ) i Sant Feliu (21.751 ); al Vallès Occidental, Sabadell 
(159.408), Terrassa (138.697), Rubí (25.461), Montcada i Reixac (24.462), Sant 
Cugat (20.669), Ripollet (20.197) i s'hi pot afegir Cerdanyola (19.945); al Vallès 
Oriental, Granollers (30.066) i Mollet (20.21 2), a més, Mataró (73.129) i Vilanova 
i La Geltrú (35.714 ). Fora de l 'àr ea barcelonina, Figueres (22.087), Olot (21.244 ), 
Girona (50.338 ), Tarragona (78.238), Reus (59.095), Tortosa ( 46.376, i sense Del
tadcbre, segregat darrermnent, 37.260), Vic (25.906), Manresa (57.846), Igualada 
(27 .941) i Lleida (90.884 ). 

En el decenni 1960-1970, doncs, han abundat els increments considerables, 
com tan1bé a les ciutats petites. De l'ordre d'un 40 o/o com a mínim (la n1itjana 
dc Catalunya fou del 30,48 o/o) s'ha incrementat la població de Molins de Rei, 
Granollers, Vilafranca del Penedès, a l 'àrea dc Barce.Jona; Reus, Manlleu , a 
Osona; Igualada, Lleida i Balaguer. D'un 50 % a un 60, Sant Adrià de Besòs, 
Gavà, Sabadell i Terrassa, totes a l'àrea dc Barcelona. Entre un 60 o/o i un 70, 
Martorell i Montcada i Reixac, a l 'àrea de Barcelona; i Salt, avui annexionat 
a Girona. De 70 o/o a 80, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Mataró i el Masnou; 
Blanes i Tarragona. Prop del centenar per cent, L'Hospitalet de Llobregat. 
I el superen, Premià de Mar (104,67 o/o ), Sant Feliu de Llobregat ( 11 3,2 % ), Es
plugues de Llobregat (137,8), Mollet del Vallès (143,2), Sant Boi de Llobregat 
(151,11 ), Sant Vicenç dels Horts (152,32), Rubí (157), El Prat de Llobregat 
( 157 ,32), Cerdanyola del Vallès (208,9), Cornellà dc Llobregat (212,83 ), Vilade
can (226,09), Santa Coloma dc Gramenet (227,43 ), Sant Joan Despí (236,51), 
Castelldefels (237,21 ) i Ripollet (283,82 %! ). [La llista entre les pàgines 333 i 
334 dóna xifres equivocades per a Gavà (28,16) i Premià de Mar (25,21 ).] 

Hom pot observar que el màxin1 creixem ent percentual es r ealitza a clutats 
petites i n1itjanes. A partir d'una certa grandària, les multiplicacions per 3 
i per 4 en un decenni esdevenen jmposs iblcs. Unes quantes ciutats importants 
creixen per sota de la mitjana: el cas 1nés significatiu és Barcelona (12,02 % ). 

9) Les zones estructurals 

Durant el decenni 1950-1960 la zona pirinenca guanyà un 1,97 o/o de pobla
ció, però el seu pes minvà fin s al 3,85 o/o ; Ja densitat fou de 19,91 h/km2

• La 
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Depressió Central en guanyà un 9,8 %, assolint la densitat dc 50,86 h/km2
, 

però la participació dins el conjunt també davallà: 15,1 5 % . El Clot dc Móra, 
en canvi, perdé un 2,08 % dels habitant s, aplegant-nc només u n 1,5 % de la 
Catalunya administrativa; la densitat s'est abli en 27,78 h/km2 • I la zona Litoral 
i Pre-litoral n'assolí 293,91, acaparant el 79,5 % de la població amb un incre
m ent del 25,33 %. Dins aquesta zona, la franja litoral només augmentà un 
18,2 % , passant a a1lotjar la m eitat dels habitants ( 49,7 % ). [ Iglésies en separa 
les ciutats de Mataró, Badalona, Barcelona, Vilanova i La Geltrú i Tarragona 
per tal d'eliminar els factors no mariners de tanta incidència en llur creix:c
m ent m.odern, però no arriba a conclusions satisfactòries. Segurament que 
hi in!lueix la indefinició del concepte litoral que fa dependre, a més de la 
situació, del predomini d'activitats relacionadc an1b Ja mar. Això explica 
que a La Població ... en la dècada 1950-1960 (pàg. 35) cstilni en un 23 % l'in
crement d'habilan ts, i a l'Avance... entre 1960-1970 (pàg. 343) rcferin t-se al 
mateix decenni 1950-1960, en un 18,2 % .] · 

El 1970 els desequilibris s'havien agucli tzat. La zona pi rin en ca havia per
dut un altre 5,13 % dc la població (la dens i tat s'havia enrarit fins a 18,88 habi
tants/km2 i ja només represenlava el 2,81 %, dc la població dc Catalunya ); 
l c ciuta ts, que passaren d'una a ducs, guanyaren un 82 % d'habitants; el 
municipis de 5.000 a 10.000, un 14,67 % ; i els dc 2.000 a 5.000, un 6,79 %; però 
els rurals en perderen un 29,93 % . 

La Depres ·ió Cen tra], en canvi, en guanyà un 10,4 % i a solí una densitat 
de 56,15 h/k m 2 malgrat una pèrdua de pes dins el conjunt tot res tant a 
12,82 %. Les ciutats guanyaren un 60 %, els municipis de 5.000 a 10.000 habi
tants es compensaren guanys i pèrdues, als de 2.000 a 5.000 hi hagué un guany 

L'Abat dc Montserrat Aure li M. Escarré, Josep Iglésics i Francesc Maspons i Angla
sen (assegut) 
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dc 5,07 %, i a ls rurals una pérdua d'un 19,93 1Vo. El Clot de Móra perdé un 
altre 11,03 % i la densitat restà a 24,11 h/km2

• La població, només una cen
tèsima de la total, minvà en to tes les categories de municipis: Flix retrocedí 
un 5,57 % en Ja població [el text de la pàgina 339 diu que l 'avançà], els de 
2.000 a 5.000 habitants, un 2 % , i els rurals un 14,32 % . 

La zona Litoral i Pre-U toral guanyà en e l mateix decenni un 36,8 J % clan1unt 
la seva ja considerable població, assolint una densitat de 401,09 i a llotjant, en 
aquest t erç del territori, e l 83,35% dels habitants: hi hagué increments del 
45,46 % a les ciutats i dels 32,53 % als municipis de 5.000 a 10.000 habitants, 
i pèrdues del 12,66 % als dc 2.000 a 5.000 (en bona part pels molt que passen 
a la categoria superior), i del 17,23 % al rurals. 

10) La població comarcal 

El 1950 Andorra tenia 6.176 habitants ; les Marques de Ponent, en els 
4.347 km:! que el assigna Iglé ies, 73.125 [la pàgina 81 diu, sense desglossar
los. 73.215], i la «Catalun a francesa», 230.555 el 1954 [pàgina 84; a Ja 83 n'apa
reixen, succe ivament ... 230.560 i 230.565]. Això far ia un total per a Cata
lunya de 40.947 Jon2 i 3.550.169 habitants, 86,7 per km:!, comparable. amb els 
84 de les Bakars, però inferiors als 99 del País Valencià. [Aquestes xifres, 
derivades dc lc!:, d'Iglésie , són eliseu tibles quant a supe rfície, car procedeixen 
de la Ponència de la Divbió Territor ial. I cal advertir que el perfeccionament 
constant de lc tècnique de triangulació i de topografia e n general condueix 
tots els Estats a rectifLcacions sovintejades en els cülculs del seu territori, 
que en el cas de la CataJunya admini~t rat.iva més Andorra han passat dc 
32.513 km 3 a 32.383. A més, a l 'interior d'aquest territori hi ha hagut , a partir 
del 1961, moltes annexions clc l11t.micipis que a vegade ho han estat a d'altres 
d'una comarca diferent, amb modificació, per tant, dels límits.2 Finalment, 
pel que fa a la Franja cle Ponent hi ha discrepàncies entre Iglés ie , seguidor 
en aquest punt de J. Coromines i la Geografia cle Catalunya (Editorial Aeclos), 
i l'Enciclopèdia Catalana, bàsicam.ent perquè aquesta considera catalana Ja 
Vall de Benasc, augmentant així la superUcie del pais, que puja a 41.426,5 km 2 

(en el quadre de l'article «Ca talunya» n'apareixen 40.426,53 a causa d'un error 
de 1.000 km2 en la suma corresponent a la r egió dc la Seu). 

Seguint, doncs, les xifres d'Iglésics, el l 950-1954 les comarques dc la Ca
talunya no administrativa amb més població absoluta eren el Rosselló ( 169.599 
habitants), i , a gran distància, el Vallespir (22.041 ), el Conflent (19.600), l'Alt 
Matarranya [o Matarranya tot. sol]: 18.283, i el Baix Cinca (15.215). I les més 
despoblades, e l Capcir ( 1.315), Andorra, la Cerdanya francesa [o A lla]: 8.483, 
i el Fenollet [o Fenoll eda]: 9.517, de parla occitana. Si inclogués im el Baix 
Vallespir en el Vallespir i no en el Ro clló, com fa Iglésies dubita tivament,. 
ajuntéssim el Capcir (massa despoblat per a sostenir una categoria comarcal) 
amb l'Alta Cerdanya, i Ja Terra Alta ponentina a1nb l 'admin istrativa, les xifres 
restarien reformades així: Rosselló, 137.382 h.; Vallc p ir, 54.258; Terra Alta, 
30.361; Conflent, Matarranya, Baix Cin ca, Llitera (14.451 ); Ribargorça (13 .340); 
Alta Cerdanya (9.798); Fenolleda, Andorra. Segons la divisió anterior, les den
sitats eren altes al Rosselló (11 9 h /km2 ), mitjanes al Va llespir (33,9) i Ja Lli
tera (26,28), i molt baixes a les altres, especialment a] Capcir (7,34 ), la Riba
gorça (9,72) i Andorra (13 ,36). L'única ciutat veritable era Perpinyà (70.054 ha
bitants i 74.984 e l 1946), que concentrava el 40 % dels rossellonesos i el 30 % 

2. La justificació d'lglésics, que així són comparades unes mateixes extensions durant 
sis segles i escaig, sembla convincent. Però, ¿no es podria prendre, com a arca d'aquestes 
superfícies constants, la d'avui? 
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dels catalans del Nord. Eren importants les vil es de Fraga (Ba ix Cinca), Elna 
(Rosselló, 5.091 habitants), Prada (Conflent, 5.393), Ribesaltes (Rosselló, 5.860) 
i Ceret (Vallespir, 5.0t9). 

El R osselló hi és d ividit en quatre subcomarques, a m és del Baix Vallespir, 
l'única den1ogràficament dinàmica en e l període 1946-1954 ( +9,46 <ilo per 
- 2,06% [i no - 0,003 % ] l'Alt VaJ lc p ir o simplement Vallespir) : el R iberal, 
les Corberes de Ro selló, la Salanca i el Aspres de RosseJJó [també hi ha unes 
Corberes dc Fenolleda i uns Aspres dc Vallespir, detalla ts per separat]. [Cal
dria corregir la toponímia d'aques ta Catalunya pcrirèrica. Anote1n Vclilla 
d'Ebre en lloc de Vilella de Cinca, E topinyà en lloc d'Estopanyà, Campc lls 
en lloc. del Campell , Osscja en lloc d'Oceja, Espirà en lloc d'Espirà de l'Aglí 
(n'hi ha un altre: Espirà de Conflent), Santa Maria de l Mar en ll oc de Santa 
Maria dc la Mar, Arlés per Arles, Sant Llore nç per Sant Llorenç dc Cerdans 
(n 'hi ha un altre: cic la Salanca ).] 

El J 960 s'havie n p roduït uns canvi s cic població rcalmcn t notables. Deixa nt 
dc banda la Catalunya deJ Nord, com fa Iglésies després del 1954, podem clir 
que els màxims incremen ts dc població corr esponen al Baix Llobregat 
( 60,85 % ), i el Va llès Occiden lai (57,48 % ), seguits d'Andorra ( 35,88 o. o J i e l 
Baix Cinca (29 °/(J ), davant el Barcelonès (27,24 %) i el Garrar (25,12 %). T ks 
minves m és grosse. , a l Matarranya ( 15,78 %) i la Ribagorça ( 15,75 % ), segu i
eles dc la Terra Alta adm inislrativa (12,86 %), la Terra Alla cic ponent (5,66 °1,) 
i la Conca de Ba rberà (9,92 % ). Resten com a més pob l ad~s e l Barcelonès 
( 1.840.118 habHan ts ), el Vallès Occidental (274.372) i el Baix Llobregat ( l5S .3n J ), 
seguides del Bages, e l Maresm e i el Segrià; i, per region s , la 1 (2.479.583 h.), 
, eguicla de la n (3 1 1.403 ) i la VIU (253.605 ). La més despob lada continua essen t 
la IX (64.142), i , si es vol, la Franja dc Ponent (71.815 ). Per això les comarque 
més poc poblades són Ja Vall d'Aran (6.525 h. ) i el Pallars Sobirà (10.344), a 
m és d'Andorra (8.392 ). 

E l 1965 sembla que es confirma la tendència. La creixença màxima s'em·c· 
gistr a al Baix Llobregat (51,66 1Vo en c inc anys!) i Andorra (45 °/ü en quatre 
anys!), seguides del Vallès Occidental (32,61 % ) i l 'Oriental (29,84% ), el Tar
ragonès (26,27 %) i el Maresme (25,98 o/o ); i, per regions, a la r ( 18,36 °/c1 ), on 
e l Barcelonès actua com a element retan.lalari (J 2,38 % ), fin s i tot respecte a 
la mitjana dc la Catalunya administrativa ( 14,45% ), i la TTT (16,62 % ). Els mí
nims, sense dade · dc la Franja de Ponent, corresponen a l Pallars Sobirà 
( - 10,37 %) i al Ju à ( - 7,95 %} i a la Vall d'Aran (-6,57 %), tots dc la r e
g ió lX ( -7,3 1 1% ); i al Solsonès ( - 7,48 % ). La població es manté n1àxima al 
Barcelonès (2 .068.020 habitants). a l Val1ès Orc-idental (363 .867) i al Baix Llo
bregat (235.626) i, en general, a Ja regió 1 (2.935 .002 ) i a la JT (347 .440 ); i molt 
fe ble a la Vall d'Aran ( 6.096 h ab itants), a l Pallars Sobirà (9.271) i a l Solsonès 
(11.209), a la Baixa Ce rdanya (12.164) i a Andorra ( 12.170 el 1964). La regió IX 

ja no arriba als 60.000 habitants ( 59.453 ). 
El 1970 la Ca talunya administrativa, única dc la qual posseïm dades, ha 

a ugmentat un altre 14 % , xifra ex traord inària, però indici d'un canvi de igne 
( 14,45 % el quinquenni anterior) cap a la crisi emmascarada dc 1970-1975 
( 10.55 % d 'increment), i agudi1.zada immediatament. El conj unt del decenni 
1960-1970 permet d'cstabHr classificacions en el mapa de Catalunya: 1) Àrea 
d'i ncrem ent superior a la n1itiana (30,48 % ): Litoral i Pre-li toral comprès en · 
l r e la Selva, Anoia i el Ba jx Camp: Baix Llobregat (126, 1 % ), Va llès Orien tal 
(75%) i Occidental (67,24 %), Tarragonès (62%), Maresme (51,95 o;0 ), Anoia, 
Garraf. Baix Camp, Baix Penedès , Selva; aproximadament les regions 1: 

(39,87 %) i ITT (36,41 % ). 2) Àrea d'increment inferior a la m it.iana: resta del 
T.1toral i Pre-litoral, p ar t de la Depressió Central, i depressió intrapirinenca: 
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Barcelonès, Segrià, Gironès, Baix E1npordà, Alt Penedès, Osona, Alt E1npordà, 
i, ja amb tendència a l'estancament, Alt Camp, Bages, Garrotxa, Montsià, Baixa 
Cerdanya, Baix Ebre i, en general, la regió v. 3) Àrea de minves inferiors a un 
10 %: Depressió Central (centre-ponent) i Pirineus (centre-llevant). 4) Àrea 
de despoblament catastròfic als Pirineus i Pre-pirineus i al Clot de Móra: Ri
bera d'Ebre - 10,39 %, Solsonès - 11,4 %, Priorat - 15,08 %, Pallars Jussà 
-21,29 %, Vall d'Aran -22,52 %, Pallars Sobirà -25,1 %! i , en general, r e
gió IX ( -16,66 % ). 

Les comarques m és poblades són les de la regió I (Barcelonès, 2.319.871; 
Vallès Occidental, 458.883; Baix Llobregat, 351.279; Maresn1e, 190.945; Vallès 

. Oriental, 147.137), i una de la VIII (Segrià, 152.759), seguides del Bages, Gironès 
i Tarragonès. Els mínüns són cada cop n1és baixos: Baixa Cerdanya, 12.465; 
P1iorat, 12.209; Solsonès, 10.734; Pallars Sobirà, 7.747; Vall d'Aran, 5.055. Tota 
la r egió IX té la població d'una ciutat mitjana: 53.452 habitants. 

11) Percentatge de cada comarca referent al Principat 

El 1960 el Barcelonès s'emportava el 46,87 %, i el seguien en importància 
el Vallès Occidental ( 6,98 % ), el Baix Llobregat (3,95 % ), el Maresme (3,4 % ), 
el Bages (3,26 %) i el Segrià (3,12 %), i per r egions la I representava el 63,16 %, 
la n el 7,93 %, la vrn el 6,45 % i la VII el 6,02 'Vo. El 1970 hi havia 1nodifi.cacions 
sensibles: Barcelonès, 45,28 %; Vallès Occidental, 8,95 %; Baix Llobregat, 
6,85 %; Maresm e, 3,69% [el t ext repeteix 5,69]; Segrià, 2,98 %; Vallès Orien
tal, 2,87 °/tL La regió I reuneix el 67,64 % de la població, el 7,3 la II, el 5,45 % 
Ja VIII, el 5,23 % la III, i el 5,07% la VII. 

12) La densitat de la població comarcal 

El 1950 (1954 per a la «Catalunya francesa») i segons els càlculs d'Iglésies, 
el Rosselló, amb 119 habitants per k1n2

, era l'única con1arca ben poblada de la 
Catalunya no administrativa, seguida p el Vallespir (Alt) amb 33,9 i la Llitera, 
amb 26,28. El conjunt de la Catalunya del Nord se situava amb 55,64. Les n1és 
despoblades eren el Capcir (7,34 h/km2

), la Ribagorça (9,72) i Andorra (13,36). 
El 1960 les comarques més poblades de Catalunya eren, després de la co

marca urbana del Barcelonès (11.703 h/kin2
), el Vallès Occidental (438,1), el 

Baix Llobregat (327) i el Maresme (312,6). Per regions, només la I sobrepujava 
la m itjana (122,5) amb 1.001,8 h /km2 [el text diu 10.018, i aquesta 1nanca de 
coma decin1al es repeteix a la r egió I] i non1és s'hi apropa la III (102,1). Les 
comarques més despoblades (sense la Catalunya del Nord) són el Pallars So
birà (7,3 h / km2

), la Ribagorça (8,2), la Vall d'Aran (10,3) i el Solsonès (11 ,5); 
i, juntament amb la regió I X (12,3), la Franja de Ponent (16,5). El 1965, les 
cmnarqu es i regions més poblades assolien, respectivament, 13.145 h/kn12

, 581, · 
495,95, 398,1; 1.185,8 i 119. Les més despoblades continuaven essent el Pallars 
Sobirà (6,5 h / km2 ), la Vall d'Aran (9,6), el Solsonès (10,7) i, en general , la 
regió rx (11,4). 

El 1970 superen la mitjana de la Catalunya administrativa (159,8 h/km2
) 

nmnés les comarques del que Iglésies anomena hinterland barceloní: Barce
lonès, 14.746 h/km2

; Baix Llobregat, 739A; Vallès Occidental, 732,7; Maresn1e, 
480,1; Garraf, 213,1, i Vallès Oriental, 179,7, i, a més, el Tarragonès: 306,3. 
I, naturaln1ent, la regió I: 1.401,2 h /km 2

• Entre 100 i 150 se situen altres co
marques litorals i pre-litorals (Gironès, Baix Camp, Alt Penedès, Baix Empor
dà), i de la Depressió Central (Segrià, Bages), així com la regió III (139,25). 
Entre SO i 100 les altres regions administratives (fora la IX), les altres comar
ques litorals i pre-litorals i les d'una fTanja paraHela de l 'interior. J a força 
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despoblades, fms a 25 h/km2 són el Berguedà-Ripollès i les occidentals Ribera 
d'Ebre-Garrigues-Conca de Barberà-Segarra-Noguera. Per sota resten el Prio
rat (23,4 h / km2 ) i la Terra Alta (19,9), la Baixa Cerdanya (21 ,95), i el Solsonès 
(10,2), i les que componen la r egió rx (10,2): Alt Urgell, 14,1; Pallars Jussà, 
11,8; Vall d'Aran , 8; Pallars Sobirà, 5,5. 

13) Localitats secundàries que superen la capital comarcal 

El 1954 n'hi havia, fora de la Catalunya administrativa, un cas clar a l'Alta 
Cerdanya, la capitalcta dc la qual, Montlluís - certa1nent artiftcial, car el mer
cat autèntic de tota la Cerdanya és Puigccrdà-, era superada per mitja dot
zena dc n1unidpis, Odelló i Vià, i Oceja, els únics de més dc 1.000 habitants . 

E l 1960 es trobaven en aquest cas: a l Baix Llobregat, Cornellà, Sant Boi, 
Gavà (15.725 habitants) i El Prat (14.131), davant Sant Feliu (10.201); al Baix 
Empordà, Sant Feliu de Guíxols (10.307 habitants), Palafrugell i Palamós, da
vant La Bi bai; a la Selva, Blanes davant Santa Colon1a dc Farners; a la Ri
bera, Fli x, clavant Móra d'Ebre; al Montsià, davant Ulldecona, capital en els 
càlculs d'Iglésies, Ampo ta (12.507 habitants ), Sant Carles dc la Ràpita i Al
canar. El 1965 els únics canvis en aquest panorama s'havien efectuat al Baix 
Llobregat, on Viladccans (13.765 habitants) també havia avançat Sant Feliu 
(12.945), i a la Ribera, on Riba-roja d'Ebre ho havia fet amb Móra d'Ebre, 
avanç que no ha per sistit després, al contrari dc l 'anterior. A m és, el 1970, a 
la Selva, Lloret de Mar també superà Santa Coloma de Farners. 

14) Divergències entre el moviment de població de les capitals i cle les respec
tives comarques 

En el decenni 1950-1960 les capitals augmenten per damun t de la miljana 
catalana: Sabadell i Terrassa con j untament, un 66,75 % ; Sant Feliu de Llo
bregat, Mataró, Vilanova i La Geltrú , Granollers i Sort, 1nés d'un 30 % . Algu
nes, però, minven; Jcs de la regió v: Tortosa, Ullclecona i sobretot Gandesa 
(10,21 % ). En el decenni següent les diferències s'accentuen, però desapareix 
l'oposició visible entre les capit al dc les comarques barce lonines, de creixe
m ent galopant, i les dc les tortosines, despoblant-se. Si Sant Feliu de Llobregat 
guanya un 113,22 % dc població i Mataró un 77,8 %, el tercer lloc l'ocupa Tar
ragona (72,71 % ), el conjunt Sabadell-Terrassa ha baixat a un S 1,03 %, mentre 
qne Granollers, Vilafranca del Penedès, El Vendrell, Reus, Ll e ida, Igualada i 
Balaguer augmentaven en un 40 % a un 50. Hon1 enregistrà 1nin vcs a Les Bor
ges Blanques, Viella, Móra d 'Ebre, Sort i Tremp ( - 9,3 % ), és a dir, amb pre
don1ini dins la regió lX. En canvi, si examinem les comarques sense les capi
tals (amb les salvetats ja esmentadc del Montsià , on la capital actual, Am
posta, és molt més gran que Ulldecona, i del Vallès Occidental, on hom des
compta totes dues capitals), en el decenni 1950-1960 només hi hagué incre
m ents excepcionals al Barcelonès (74,79%) i al Ba ix Llobrega t (66,55% ), i el 
Vallès Oriental i el Bages supera ren de poc el 20 % . [S'obse rven errades nu
mèriques a l'Alt Penedès : (23.124 habitants el 1950 en lloc de 33.124, que porta 
l'increment a 10.462 en lloc de 462, o s igui el 45,24 % en lloc de 1'1,39), a la 
Ribera d'Ebre (18,77 % d'augJnent en lloc de 5,33) i al Ripollès (7,28 % en 
lloc de 0,73 % ).] Deu comarques t endeixen a estancar-se (increments inferiors 
a un 10 % ) i setze perden població, havent-n'hi a totes les regions fora la 
primera; les pèrdues pitjors són les del Solsonès (15,2 % ), la Terra Alta, Conca 
de Barberà, Segarra i Alt Urgell, totes superiors al 10 % . 

En el decenni 1960-1970 la desproporció també s'aguditza. Hi ha guanys 
desorbitats a les comarques de la regió 1: Vallès Occidental, 143,65 %; Baix 
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Llo bregat, 127; Barcelonès, 103,62; Vallès Oriental, 83,27; Marcsrnc, 39,36, 
eixamplada per Anoia i la Se lva, amb n1és del 30 %. Cinc comarquc~ presenten 
símptomes d'estancament, i dinou, exactament la meitat, estan en regressió. 
Catorze sobrepassen el - 10 %, amb ca os tan dramàtics cmn el Priorat 
( - 18,51 % ), Sol onès ( -24,78 % ), P a Llars Jussà ( - 28,46 % ), Pallars Sobirà 
( -35)8 %) i la Vall d'Aran ( - 46,81 %). [Val a advertir, però, que no cntene1n 
un punt: els nombrosos n1unicipis annexionats entre el 1960 i el 1970 han estat 
dc comptats, quan s'esqueia, de Ja població de les cap i tals el 1970 per tal dc no 
inflar l'augment; però no de la res ta dc la comarca e l 1960, i així e ls incre
ments resulten emmascarat s en part i les minves exagerades .] [Tant si hom 
prc[ercjx aque ta opinió nostra, que cal comparar uns mateixa territoris, 
com Ja d'I glés ics, que e ls municipis annexionats durant el decenn i són part 
de Ja capi tal respectiva el 1970, però no e l 1960, és un fet que Ics tau tes co
marcals de !'Apèndix adverteixen escrupolosament e ls canvis esdevinguts i, 
a més, realitzen els dobles càlculs.] 

Res d'estrany que les divergències entre capital i comarca s'hagin exacer
bat, permetent de destriar uns quants tipus d'evolució. 1) El ca, més fre
qüent era de minva de la resta de la comarca, però augment dc la capital: 
14 comarques en cada decenn i, an1b reprc::;entació dc totes les regions fora 
la 1. 2) La minva dc capital i resta de la comarca es produeix en e l primer de
cenni al Baix Ebre i la Terra Alta (regió \ ' ), i en e l segon (1960-1 970) a la Ri
bera d 'Ebre, lc Garrigues i a la regió rx: el llos Pallar · i la VaU d'Aran. 3) La 
capita l augme nta més lentament que la resta, quan· la capi tal té poca inci
dència en Ja comarca : la Selva, Baix Llobregat; o quan en té tanta que ex
travasa població: Tarragonès, Baix Camp, el 1950-1960; Barcelonès sempre i 
e ls dos Vallès e l 1960-1970. És un fenomen dc la regió T. 4) La capi tal aug
menta n1és dc pre sa que la comarca. El 1950-1 960 a l Vallès Oriental, Baix Em
pordà i Gironè , Garraf, Osona, Bages i B erguedà. I el 1960-1970 al Maresme, 
Baix Empordà, Garraf, Mont s ià i Anoia. J 5) El r itme dc creixença dc la capital 
duplica amb escreix el de la comarca. El 1950-1960 és el cas del Maresme i el 
Vallès Occidental, els dos Penedès, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, l'Anoia, el 
Segrià i el Pall ars Jussà. El 1960-1970 continuava essent e l dels Peneclè i el Se
grià, i s'hi havien afegit l'Alt Empordà i e l Gironès, el Tarragonè i el Baix 
Camp , Osona j el Bages. 

15) Les densitats comarcals sense les respectives capitals 

Com dèiem referint-nos al 1950, el panorama comarcal de les densi tats r e
sulta alterat si se'n suprimeixen les capital s . E l 1960 les comarque més den
sament poblades er en el Barcelonès (4.727,88 h / km 2 ), el Baix Llobregat (313,31) 
i el Maresme (225,36), 1nentre que el Vallès Ocddental sense Sabadell ni Ter- · 
rassa, passava al quart lloc ( 148,46). I les més despob lades eren el Solson ès 
(6,93 h / km 2

) .i el Pallars Sobirà (6,48). El 1970 totes les com arques primeres 
sobrepassaven els 300 h /km 2

: 9.126,9 el Barcelonès, 711,24 el Baix Llobregat , 
3 14 ,08 el Maresme, 310,04 el Va11ès Occidental. L'al tra com arca de la regió I, 

el Vallès Orien tal, les seguia amb 147,59 h / km2
• Una dotzena més de comar

ques superen els 50, se situen en arc entorn dc les anteriors, del Baix Empordà 
al Baix Cam.p, (quatre d'elles pertanyen a la regió nr), més el Segrià. Entre 
50 i 25 habjtan ts per kilòmetre quadrat se s ituen Anoia, Urgell , l'Alt E mpordà, 
l'Alt Camp, el Baix Ebre, el B erguedà, la Garrotxa, la Ribera d 'Ebre, les Gar ri
guc i la Conca dc Barberà. Per damunt dels 10 h / km 2 h i havia el Riooll ès, 
la Segarra, la Noguera, el Priorat, Ja Terra Alta, Ba ixa Cerdanya i Pallars 
Ju ssà. I els darrers llocs corresponen a l'Alt Urgell (8,46 h / km 2 sense La Seu), 
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la Vall d'Aran (6,8), el Solsonès (5,22 ) i d Pallars Sobirà (4,3): ¿comarques per 
tancar fora dc temporada? 

16) Alguns nuclis orogràfics i algunes altes valls en desmèrit 

Les minves de població, com és natural, són especialment acusades en els 
dos siste:mcs orogràfics coni-iguradors del r elleu de Catalunya: e l pirinenc, i 
el m editerrani, n1és concretament Ja Serralada Pre-litoral. 

En el món pirinenc cal destacar el despoblament del Cadí, repartit entre 
la Baixa Cerdanya i l 'Al t Urgell, el Berguedà i el Solsonès: perdé u n 12 % dc la 
població en el decenni 1950-1960, i més d 'un 50 % en el de 1960-1970. Segueix, 
actualn1ent, en gravetat el nucli del Bassegoda (Garrotxa), que va perdre un 
26 % de la població en el primer decenni i un 42 % en el segon. La vall del 
Fla1nicell o Vall Fosca (Pallars Jussà) va per dre un 11 % el primer decenni i 
un 38 % el segon. El Ras de Conques (Alt Urgell-Pa lla rs Sobirà ) perdé, succes
s ivament, un 15% i un 35 % . El Montsec (Pa llars Jussà-Noguera), un 18 % i 
un 29 % . Cosa semblant es podria dir de la vall de l'Aigua d'Ora (Solsonès-Ber
guedà), la de Camprodon (Ripollès), e l Boun1ort, etcè tera. 

A ]a Serralada Pre-l itoral atenye n davallades espectaculars els vessants de 
la dorsal divisòria entre els vessants m editerrani i de L'Ebre, com la del 
sector Segarra-Anoia , que el 1960-1970 perdé e l 35 % dels habitan ts, o el dc 
l'anomenada Alta Segarra (Conca de Barberà), que perdé un 27 ,6% en el pri
mer decenni i un 34 % en el segon . També cal esmentar el Bloc del Gaià (Alt 
Camp-Anoi a-Baix: Penedès), que perd, successivame nt , un 23,5 % i u n 23 %; 
les Muntanyes de Prades i el Montsant (Priorat-Baix Can1p-Conca dc Barberà), 
amb pèrdue dc 15,1 % i 13 %, successivmnent. 

17) Contrades en alça demogràfica 

A m és del li toral, a l qual ja e ns h en1 referit, hi ha contrades geogràfiques 
privilegiades, que experimenten una creixença de població cons tant, general
ment relacionades a mb l'aigua do lça. Cal excloure'n només els n1oderns aprofi
taments hidroelèctric , que si b é donen a alguns municipis creixements es
pectacular [en el decenn i 1950-1960 (un 75 % a 1\llequincnsa i un 87% al Pont 
dc Suert), ón creixements transitori s, car es tracta dc treballadors de la 
construcció, sense generar lJocs de t reball estable]. 

A la conca del Ter les ribes ind ustrialitzades, corresponen L al Ripollès, 
Osona, la Selva i el Gi ronès, assoli ren, excloent-ne la ciutat d c Girona, un in
crement d'un 15 % en el primer decenni i d'un 20 % en el segon. A la conca 
alta i mitjana del Llobregat, sense incloure-hi Manresa, el decenni 1950-1960 
representà un increm ent del 23,2 %, que no es pogué mantenir en el dc 1960-
1970 (4,3 0/o ), a causa dc la crisi carbonífera del Berguedà ( - 7 O;b) . El delta 
de l'Ebre [en real i tat Ht oral del Montsià] tende ix a estabilitzar-sc amb incre
ments d'un 6% i un 7,5 % en els do decennis cons iderats. I els grans regatges 
lle idatans dels canals d'Urgell i d'Aragó i Catalunya (Segdà, Noguera, Urgell, 
Gardgucs, per cenyir-nos a la Catalunya adm inistrativa ), tendeixen a estan
car-se. Si no hi comptem Lleida ni Balaguer ni Tà rrega , guanyaren un 4,8 % 
d'habitants en el decenni 1950-1960 i un 3,6 % en el 1960-1970. 

18 ) La macrocefalia comarcal 

El l 950 els casos exagerats de macroccfalia (d'un 40 % o mé sobre la co
marca) eren, per ordre, els de Barcelona (88,52 o/o ), Tor tosa , Sabadell-Terrassa, 
Tarragona, Vilanova i La Geltrú , Reus, Lleida, Fraga, Valls i Perpinyà (ma lgrat 
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que amb el RosseUó hi és inclòs el Baix Vallespir, incrementant així la po
blació de la comarca). El 1960 destacaven e ls casos de Barcelona (84,66 %),. 
Sabadell-Terrassa (71,93 %) [en el text estan canviats els percentatges d'una 
ciutat i l 'altra] , Tortosa (69,33 %), Tarragona (66,45), Vilanova i La Geltrú 
(61,73), Reus (S9,72), i Lleida (S2,14). Del 40 % al SO trobaríe1n Fraga, Valls, 
Olot, Solsona, Manresa, Igualada, Andorra la Vella i Perpinyà. Entre un 2S % 
i un 40 encara hi ha El Vendrell , Puigcerdà , Girona, La Seu d'Urgell, · Ma
taró, Tamarit de Llitera, Cervera dc Segarra, Figueres, Vilafranca del Penedès 
i Ripoll. 

E l l 970 aquest s desequilibris s'havien accentuat, fora de casos especials 
con1 Barcelona (7S,22 % del Barcelonès), amb el qual esdevenen comparables 
Tarragona (73,74 %) i Tortosa (71,0S % ); Valls i Solsona voregen el SO %, a 
més cle les que ja el sobrepassaven; Pui gccrdà, Girona, Viella, El Vendrell i 
La Seu d'Urgell també superen el 40 % . I Tàrrega, Montblanc, Vic i Ber ga in
gressaren en el grup de 25-40 %. 

19) La macrocefalia barcelonina 

El pes de Barcelona ciutat dins la Catalunya administrativa tendeix a min
var darrerament, en passar del 39,S % el 1950 al 39,68 % el 1960, a l 36,84 % el 
196S i a l 34,06 % el 1970. Aquest bon s ímptoma de correcció de la macrocefalia 
nacional, però, només és aparent, car, com a totes les ciutats desm esurada
ment grans, a Barcelona la població, que augmen ta en quantitat i en nivell dc 
vida, requereix progressivament espai m és amplis i més ben equipats. 

Ja hen1 vist que el Barcelonès també sofr ia una minva de pes relatiu, amb 
prou feines iniciada. És que la Barcelona d'avui tendeix a coincidir denlogrà
ficam ent, amb l'Àrea Metr opolitana, que és la ciutat funcional. Iglésies en 
concr eta l'extensió a la regió I més el Garraf. Dins aquesta r egió urbana el 
crcixen1ent és tan ràpid que un sector que havia estat excepcional, con1 el 
delta del Llobregat, té una creixença mitjana que, tot i accelerant-se, r esulta 
comparabl e amb la del conjunt del Baix Llobregat, que s'ha accelerat n1és. 
És que la regió de Barcelona ha esdevingut un cap i casal tan gran, que ja no 
troba prou cos ni territori a Ja Catalunya administrativa ni a tot Catalunya, 
i r eq u creix els Països Catalans . 

Aquest 8,5S o/o de la superfície dc la Ca ta lunya administrativa ja concentra
va el 19SO el S9,31 % de la població, que ha passat al 64,22 % el 1960, el 66,4 % 
el 196S i al 68,8 % el 1970. Tan significativa com aquests percentatges ens sem·
bl a la densitat de població: el 1950, quan la Catalunya administrativa assolia 
el centenar d 'habitants per kilòmetre quadrat, el conjunt de les r egions no 
barcelonines no arribava a la m eitat: 44,97 h / km!! ; el 1960 eren 47,92, i 122,49 
amb la regió de Barcelona; i el 1970 54,S3 sense, i tres vegades més, 1S9, amb 
la r egió dc Barcelona. É s a dir, que si Catalunya duplica la densitat mitjana 
d'Espanya, n'hi ha prou de descomptar-nc l'àrea barcelonina perquè la den
sitat de Catalunya se situï per sota de la mitjana espanyola. 

L'Avance ... en què ens hen1 basat per a aquest s darrers decennis comprèn 
encara el Movimiento demogrdfico interno de cada comarca, que ocupa les 
pàgines 375-389, on va comentant, comarca per cmnarca, els grups de muni
cipis que avancen i que retrocedeixen de població, comentari en el qual no 
podem seguir l'autor de tan minuciós; un resum del treball en castellà [que 
trobarícn1 més explicable si el text extens fos català] i en anglès, i clouen el 
treball quadres sinòptics (pàgines 393-421), de gran utilitat, car donen per a 
cada municipi els habitants del 1950, el 1960, el 196S i ·el 1970, les diferències 
absolutes i r elatives del decenni darrer i els canvis de municipis haguts. 
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ESTUDIS DE CONJUNT 

1) Generalitats 
Iglésies ha dedicat ntolts treballs a assolir una visió de conjunt de la 

població de Catalunya, generalment emmarcant-los en els sis segles (xrv-xx) de 
r ecomptes estadístics. Incloent sota aquesta rúbrica els estudis diacrònics 
referents a una c01narca o a un aspecte determinat de l 'evolució poblacional, 
hi adscriuríem els treballs següents : 

a ) L'evolució demogràfica de la comarca de Vic, el segon que li coneixen1 
per ordre cronològic (1950), té l'aspecte d'un tempteig: breu, cenyit a una 
sola c01narca, amb xifres encara provisionals i sovint errades per la impren1ta. 

b ) La població: Moviment demogràfic de Catalunya, i Geografia urbana, 
capítols de la Geografia de Catalunya dirigida per L. Solé i Sabarís (1958-1963). 
El primer ens servirà de base al comentari. El segon ens sernbla una autèntica 
troballa geogràfica i fins literària, que aquí només ens interessa n1arginalment. 

e) La macrocefalia comarcal catalana, 1966, de te1na ja tractat, i al qual 
hem fonnulat alguna r eserva. 

d) La població de la Conca de Barberà· a través de la història, presentat 
el 1966, que aporta dades con1plementàries. 

e) R eus en el m.oviment demogràfic de Catalunya, 1967, resum. 
f) La població del Maresme a la llunz. dels censos generals, pre1niat el 1968, 

documentadíssim. 
g) Les minves dels cultius i de la població a la comarca del Priorat, pre

sentat el 1969, recopilació i sistem atització de dad es anteriors. 
h) .Evolució demogràfica de la comarca d'Igualada, 1972, que aporta dades 

interessants. 
i) Taules del despoblament de la comarca (Pallars Sobirà), 1972, que 

comença al segle XVIII. 
j ) La cursa demogràfica de les principals ciutats catalanes, llegit el 1976, 

on fa una incursió pre-estadística, única que li coneixem, fins a l'època ibèrica. 
k ) Demografia històrica del Baix Empordà, 1977, que arriba fins al 1975 . 

2) La població de la Conca cle B arberà a través de la història 
Con1 a novetats ünportants respecte als estudis generals per èpoques, hi 

trobem: 
Una classificació de parròquies segons les Rationes Decimarum corres

ponents al 1279 i el 1280 publicades per J . Rius. El 1279, m entre Valls pagava 
444 sous barcelonins de delme i Reus 279, a Montblanc, sense els agregats, 
li'n corresponien 300, indici d'un volum poblacional intermedi entre Valls 
i Reus . Amb els agregats, Montblanc pagava 475 sous. Seguien en importància 
Barberà de la Conca i L'Espluga de Francolí, amb 130 sous cada una, i Sarral 
amb 125. Val a dir, però, que manquen dades de l 'Alt Gaià (amb un mercat 
con1 Santa Coloma de Queralt), l'Alta Segarra, i les Muntanyes de Prades, 
rodalies que Iglésies estudia separades de la Conca estricta. 

Escorcollant monografies i manuscrits d'abast territorial li1n:itat, esmena 
omissions dels fogatges : 423 focs el 1365, 29 el 1378, 53 el 1497, 198 el 1515, 
16 el 1553, i S el 1708. 

I detalla els municipis per n uclis de població, afegint-hi dades d'història 
local que no pode1n comentar aquí. L'evolució poblacional de la comarca resta 
establerta així: Un màxim de veïns o de cases el 1365-1370: 2.330, malgrat 
que ja havia iniciat la davallada aguditzada per la Pesta Negra. En general, 
l'evolució de la Conca és la del conjunt de Catalunya. I així, el mínim de po
blació és enregistrat l'any 1497 amb 1.497 focs, i la lenta recuperació subse-
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güent porta a 1.844 focs el 1708. Els censos que enregis tren habitants reflec
teixen una acceleració del cr cixe1nent: de 7.441 h abitants el 1719-1720 a 19.521 
d 1842-1845. Però la fiabilitat no és plena fins als censos nwderns: 29.668 ha
bitants el 1860, 28.306 el 1877, un 1nàxün de 30.106 el 1887, aprofitant la dc
nlanda excepcional de vi dc l 'Estat francès, i minva subsegüent en arribar la 
iiHoxera a la Conca, n1inva que no s'havia acabat el 1960: 20.355 habitants. 

L'evolució de Montblanc no és tan sünple. El municipi actual tenia 555 focs 
el 1365-1370, i encara augmenta fins a 581 el 1378, per davallar a 342 el 1515, 
refer-se fins a 441 el 1553, i tornar a davallar a 347 el 1708. Les xifres d'habi
tants arrenquen de 1.333 el 1719-1720 i arriben a 4.838 el 1842-1845. Els censos 
moderns s'inicien an1b 5.934 habitants e l 1860, passen a 5.878 el 1877, asso
leixen el n1àxiln el 1887 amb 5.964 habitants. Va seguir una davallada fins a 
4.572 habitants (1930), una recuperació fugissera (bons preus agrícoles) fins 
al 1936 ( 4.835 ), nova davallada fins al 1950 ( 4.421 , el mínin1 modern), i una 
tímida recuperació: 4.545 el 1960. L'E spluga de Francolí, segon 1nercat de la 
Con ca estric ta, apareix dividida, fins al final del segle À'V en E spluga Sobirana 
i Esp luga Jussana, que sumaven 107 focs el 1378, un n1àxim de 179 justament 
el 1497, per davallar a 133 el 1515 i anar-se refent fins a 167 el 1708. Els habi
tants creixen ràpidmncnt de 663 el 1719 a 3.015 el 1850, amb un retrocés a 
2.702 el 1842-1845. S 'arriba al punt 1nàxim, cmn a la Conca en general, a la 
segona m eitat del segle: 3.442 habitants el 1860, 3.964 el 1887, per 1ninvar a 
3.173 el 1920 i continuar osciHant, 3.255 el 1936, 2.959 el 1940, 3.016 el 1950, 
2.912 el 1960 .. . Santa Coloma de Queralt és el 1nercat de l'Alt Gaià, d'economia 
cerealista o ramadera i no vitícola, fe t que origina una altra evolució: de 
175 focs el 1365-1370 creix a 206 el 1378, n1inva fins a 101 el 1497 i es refà ràpi
dament: 205 el 1553. El 1719 no passa de 837 habitants, que l'ascens del segle 
porta a 2.109 el 1787 [1789 segons el text]. Minva fins a 1.968 el 1842-1845. Inida 
l'etapa censal moderna amb 2.708 (1860) i osciHa amb t endència a l 'augment: 
2.776 el 1877, 2.738 el 1887 (no hi influeix la fiHoxera), un màxim de 3.474 e l 
1930, 3.148 el 1940, 3.289 el 1950, 3.043 el 1960. 

3) La. població del Maresme a la. llum. dels censos generals 

Les innovacions principals que hi trobem. respecte a les obres generals 
d'Iglésies son: 

a) Una dis tinció entre un Maresn1c modern, pertanyent durant la Baixa 
E dat Mitjana i ençà al vescomtat dc Cabrera i, fins a ten1ps r ecents, a l Bisbat 
de Girona [ i al partit judicial d'Arenys de Mar, podríem afegir], i el «Maresm e 
pròpiament dit» del bisbat de Barcelona i partit de Mataró, que incloïa, a 
més, tot e l delta del Besòs, de Badalona a Sant Martí de Provençals. 

b) Un fogatge del Maresm e h istòric del 1358, pubLicat per J. M. Pons i 
Guri, i que sembla que peca per defecte, puix que només li assigna 426 focs, 
i, en canvi, 700 el 1365-1370. 

e) Un M emoria.l dels fochs, de les viles e parròquies del M a.resme, Vallès 
e Lobregat qui són d'esta V egueria de Barcelona, datat, sense proves, el 1470 
(Iglésics sospita que és realment del període 1462-1472), dóna xifres massa 
baixes. 

d) La «discrilninació» del fogatge del 1515, on apareixen sis ci utadans de 
Barcelona que t enen casa a Tiana, i nou a Alella, que poden indicar un in ici 
d'estiueig. 

e) Censos locals de !vfataró, citats per J . Llovet, que hi enregistren 213 focs 
al 1.536 i 229 el 1543, i dades complem.entàries, com ara el non1bre d'edificis 
·durant els segles xvrn i xrx. 
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f) Piràmides d'edats referides als censos en tre el 1787 i el 1965. 
g) Comentaris sobre l 'evolució econòmica i descripció de viatgers. 
h) A més, un apèndix conté: la distribució his tòrica dels municipis se

gons els habitants; els percentatges dc cada municipi sobre la comarca; una 
descripció del corregiment de Mataró, d 'exis tència censal entre el 1719 i el 
1830, f ragments corresponents del Diario de los viajes de F. de Zamora, i el 
cens del 1970. 

En resum, l'evolució poblacional del Maresme és for tament positiva, abans 
i tot d'in tegrar-se a l'àrea im1nediata de Barcelona: dc 1.553 focs el 1365-1370 
davalla fins a 1.129 el 1497, i es refà fins a 4.335 el 1708. Els habitants passen 
de 20.108 el 1719 a 56.166 el 1842. És l'època dc la marina i el cmnerç amb 
An1èrica, que porta a la independència dels nous municipis de Mar respecte 
als de Dalt. A l'època industrial, que ve a coincid ir a1nb la censal 1noderna, 
l'evolució no és tan rectilínia: de 70.547 h abitants el 1860 a 69.845 el 1887 (l'any 
n1àxim per a les con1arques vitícoles) i, amb ritmes contrastats, a 190.947 
el 1970. 

Mataró passà de 184 focs el 1365-1370 a 173 el 1378 (municipi actual), i a 
1.029 el 1708. E ls habitants, de 5.918 el 1708 a 13.010 el 1842, i de 16.603 el 1860 
a 73. 129 el 1970. E ls municipis més poblats e n aq uesta data ón: Premià de 
Mar, que apareix estadísticament el 1842 amb 1.115 habi tants, en té 1.450 el 
1860 i 11 .284 el 1970, an'lb un parell dc frenades en aquc t procés; El Masnou, 
segregat d'Alella ja el 1830 amb 2.276 habitant , en té 3.369 el 1842, 4.036 el 
1860, 4.250 el 1877, 3. 188 el J 887, i a partir d'alc ho re creix: 5.069 el 1936, 4.970 
el 1940, 10.4 LO el 1970. Calella apareix el 1515 separada dc Pineda amb 42 focs 
i arriba a 262 el 1708. Els habitants passen de 768 el 1719 a 2.637 el 1787, 2.270 
el 1830 i 3.025 el 1842; 3.526 el 1860 i 8.207 el 1936; però la crisi del tèxtil fa 
baixm· e ls habitants a 7.642 el 1950, que eJ turis me remunta a 9.696 el 1970. 
Mal gra t apareix el 1497, segregat dc Palaro tl s, amb 43 rocs. El 1708, comptant
hi els dc Palafolls, en tenia 370. El 1787 sc n'ha separat a ltra vegada i aplega 
1.924 hab itants, que eJ 1842 ja eren 2.836. E l 1860 havie n pujat a 3.387 i a 
4.607 e l 1930; el 1936 s'havien reduït a 4.507, però després la creixença no s'ha 
deturat: 9.1 74 habitanls el 1970. Arenys de Mar, cap modern del Maresme 
«gironí», npareix desglossat el 1708 amh 354 cascs. E ls habitants passen de 
1.245 el 1719 a 4.888 el 1830 i 4.784 el 1842. El 1860 c:n tenia 5.219, però la deca
dència dc la marina local es rdlècteix en els censos següents: 4.591 el 1887, 
5.896 e l 1936. ja industrialitzat; 5.475 el 1940 i 8.325 e l 1970, impulsat pel 
tu ri sme. 

4 ) J:"volució demogràfica de la comarca d'Igualada 

Hi ba duc · aportacions noves respecte a altre · treballs d' l glésies: 
a) Dacle · parcials anteriors al fogatge general cic 1365-1370 (clehnes d 'unes 

quantes parròquies cobrats el 1279, i e l fogatge del J358 referit a uns pocs 
termes. 

b) Una distinció de contrades dins la comarca d'Anoia (J.a delimitació de 
la qual és una dc les especialitats geogràfiques d' Iglés ics): Conca d 'òdena 
(n1crcat a Igual ada); vessant penedesenc (mercat a Piera), Segarra d'Anoia 
(a Calaf); vall dc la Llac una, i planell del Bruc. 

e) A més, corregeix una sèrie d'omissions i explica històricament l 'evolució 
de Ja cor:narca. 

Anoia ten ia 2.140 focs el 1365-1370, n1inva fi ns a 1.165 el l497 i es r efà fins 
a 2.219 el 1708. Per habitants, la creixença és contínua d' l1.082 el 1719 a 30.302 
el 1842. De prés de 1860 (42 .581 habitants), la poblac ió minva, sobretot davant 
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la invasió de Ja .fiHoxcra (35.957 habitants el 1900). La indústria de la pell i el 
tèxtil de qualitat reprenen l'embranzida anterior del paper i fan pujar la 
població fins a 66.178 habitant s el 1970, salvant l'atzucac de Ja Guerra dels 
Tres Anys (43.573 habitants el 1936, 42.188 el 1940). 

Igualada segueix la tònica general: de 206 focs el 1365-1370 a 143 el 1497 
i a 296 el 1708. Dc .1.630 hahitants el 1719 a 10.095 el 1842. D'11.896 el 1860 a 
10.201 el 1887 i a 27.942 el 1970. Tres n1unicipis veïns han esdevingut suburbans, 
acollint la població que no cap a Igualada: Vilanoveta [el tex t diu Vilanova] 
del Camí, Santa Margarida de Montbui i òdena. El 1365-1370 depenien dc la 
Casa de Cardona, però ja apareixen individualitzats el 1378 an1b 7, 41 i 52 focs, 
r espec tivament, que el 1497 havien 111invat fins a 4, 20 i 44, però el 1708 ja 
eren 47, 71 i 72. Els habitants del1719 eren , respectivament, 64, 230 i 358 i asso
leixen un prüncr màxi1n el 1830 an1b 657, 522 i 760, que e l. 1842 es redueixen 
a 488, 478 i 616. Els cens del 1860 n'hi enregistra 821, 630 i 1.277. El segon 
ITI~'{Íln arriba el 1887, amb 743 , 702 i 1.473 habitants, respectivan1ent. El 1900, 
una crisi aguda els port a a 446, 531 i 1.239 habitan ts. E l 1920, un tercer n1àxim, 
a 784, 941 i 1.708. Una nova crisi culmina el. 1940, amb 644, 878 i 1.210 habitants. 
En el decenni 1950-1960 ja hi extravasa població d'Igualada, que el 1970 fa 
pujar el total a 5.367 habüants a Vilanoveta del Camí, 5.229 a Santa Nlargarida 
de Montbui i 2.225 a òdena, fent pujar l'aglomeració igualadina a 40.762 ha
bitants. 

El segon nucli dc la Conca d'òdena, ja a la sortida, és Capellades, inde
penditzada dc Claramunt el 1378 amb 22 focs; a par t.i r del segle XVT s'incre
menten .fins a 115 el 1708. De 487 habitants el 1719 passa a 2.798 el 1842. El 
1860 n'hi havia 3.075, que una forta cr isi porta a 2.276 el 1940. La recuperació 
posterior els ha fet pujar a 3.91 O el 1970. El mercat del vessant penedesenc 
és Piera, que el J 365-1370 era més gran que Igualada, amb 230 focs al nltmi
cipi. Però hi ha una minva accentuada fins al 1515 (107 focs), i una recuperació 
que el J 708 el porta a 163 focs. El 1719 tenia 709 habitants, que el 1842 ,Ïé1 e ren 
2.349. Els censos n1odcrns revelen osciHacions, amb les puntes e l 1860: 3.300 ha
bitants; 1877: 3.221; 1887: 3.372; 1900: 2.663; 1930: 3.474; 1940: 3.248 ; 1950: 
3.334; 1960: 3.283, i el 1970, 3.813. El mercat segarrenc és Calaf, independitzat 
dc la Casa de Cardona el 1378, am.b 63 focs, que van augmentant fins a 1708: 
198. E ls habitants passen de 1.041 el 1719 a 1.314 el 1787 i a 1.288 el 1842. 
I modernament, de 1.471 el 1860 a 1.223 el 1887, a 1.804 el 1936, a 1.705 el 1940, 
i a 2.808 el 1970 [cal r ectificar : 1387 en lloc dc l 'any 1378]. 

S) Demografia històrica del Baix Empordà 

Sobre el Baix Empordà manqu en dades refer ents al segle XIV, p erquè 
molts focs corresponen a cases taxades, sobretot al cmntat d 'En1púries, i 
d'altres a l bisbat de Girona. 

a) Per excep ció sabem que a Sant Feliu de GuL'{Ols hi havia 230 focs el 
1360 (reportats per L. Batlle), sense comptar-hi els n1onjos benedictins ni els 
jueus. Però els fogatges de 1365-1370 i 1378 non1és n'enregistren 127. 

b) Les altres innovacions d'aquest treba ll d'Iglésies són els detalls sobre 
els fogatges i els censos posteriors (la 1natrícula de mariners, per exemple), 
i el padró del 1975, que con1entaren1. 

En conjunt, el Baix En1pordà, que havia davallat a 2.953 focs el 1497 (amb 
]es o.missions corregides), s'anà recuperant fins a 4.012 el 1708. I de 15.480 ha
bitants el 1719, arribà a 36.387 el 1842. E1s temps contemporanis han anat 
lligats a les ·eufòries i les crisis de la indústria surera especialment: de 49.833 
habitants el 1860 a un m.àxim de 61.674 el 1910, per baixar a un mínim de 
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51.653 el 1940 (l'jmpactc de la guerra hi és sensible: el 1936 eren 55.972). L 'es
tiueig i el turisn1c han permès dc recuperar amb cscre.ix la prosperitat indus
trial: 76.955 habitants el 1975. 

La Bi bai, que tenia 195 focs el 1497, cresqué fins a 502 el 1708. I de 1.502 
habitants el 1719, fms a 4.022 el 1842. La trajectòria posterior ha estat irregu
lar: dc 4. 173 habitants el 1860 a 4.888 el 1887, a 4.598 el 1900, 4.783 el 1910 i 
4.239 el 1940, per pujar a 7.232 el 1975. La ciutat n1és gran, però, és Sant Feliu 
dc Guíxol s , que s'havia recuperat dc la davallada prin1era el 1497 an1b 258 focs, 
i seguí una trajectòria accidentada: 240 focs el 1515, i 466 el 1708. E l 1719, 
1.543 habitants, 6.177 el 1830 i 5.487 el 1842. El · censos n1oderns revelen la 
mateixa tònica: 6.434 habitants el 1860, 11.333 el 1900, quan a pirava a e de
venir «la Barcelona de Ja Costa», que aviat s'anomenaria Brava; 9.147 el 1936, 
7.583 el 1940 i 14.070 el 1975. La seva rival actual, Pala l"rugcU, no ho era el 
1497: 169 [ocs, que havien de baixar a 126 el 1515 i pujar a 227 el 1708. Dc 821 
habitants el 1719 passà a 3.596 cl1842. I dc 5.254 cl 1860 a 9.018 d 1910, a 7.698 
el 1950, pcrò a 13.802 el 1975. El port dc Palamós (an1b el [utur agregat Sant 
J oan dc Palamós), tenia 204 focs el 1497, baixà a 162 el 1553, i cs recuperà el 
1708: 255. D'habitants en tcnia 916 el 1719, 2.724 el 1830 i 2.518 et 1842. Els 
censos moderns hi cnregistrcn puntes dc 3.017 habHants el 1860, 8.695 el 1920, 
5.836 el 1950 i 11.274 el 1975. Totcs quatre ciu ta ls, doncs, assoliren un muxhn 
pels voltants dc Ja Primera Guerra Europea , i un mínim pels vol ts dc Ja 
segona. 

6) La cursa demogràfica de les principals ciutats catalanes 

Aque~ta obra individualitza un aspecte present en tota la producció demo
gràfica d'Iglésies: la dedicació, a parer no~lre brillant, a la geografia urbana. 
En són bon exemple les descripcions dc la situació, i Ics poss ibilitats que 
ot'c ria, dc les ciutats sobresorlints ja abans dels fogatges del segle xrv: En1-
J1Lirics, mal comunicada amb l'interior; Tàrraco, capitat indiscutida c.k la 
Hispània Citerior, com. a basc de penetració peninsular; Bàrcino, on con
Jluïen les rutes naturals dc la Catalunya d'avui; Dertosa, malgrat que con
trolava la sortida de l'Ebre, inoperant per culpa del relleu, com a basc dc 
penetració, es podria comparar a casos cmn el d'Empúries (avui diríem Fi
gueres) o el n1odcrn de 'Mataró. En època islàm ica, però, guanya. importüncia, 
co m també Lleida, 1nentrc es despoblen E1npúries i Tàrraco, i a la pn.:-Ca
talunya carolíngia es consoliden Girona i Barcelona. 

El fogatge de 1365-1370 ja situa Barcelona e n un pr i mer lloc cld1nil iu, an1b 
6.668 focs, que el 1497 havien minvat a 5.847. El 1553 la recuperació no passa
va de 6.396, i encara baixava a 5.155 cases el 1708. A partir de l'acaban1ent de 
la Guerra dc Successió el creixement es desfern1a: de 34.005 habitants el 
1716-1719 a 121.815 el 1842, .i d e 183.787 el 1857 (cens ja modern) a 533.000 el 
1900 (amb l'agregació de municipis), i a 1.745.142 el 1970, data que inicia un 
aturador aparent, puix que la població es vessa tenne en llà. 

El segon lloc l'ocupava Perpinyà, amb 2.675 focs atribuïts el 1359 (en rea
lHat 1378) i 3.646 el 1370 (1365, probablement), que Iglésics sospita que .inclou 
al tres nuclis dc població, però e l 1553 havien davallat a 1.755, a un nivell emi
urbà. E ls censos fran cesos, dos segles més tard, li assignen 13.365 habitants 
el 1774, 9.134 durant la Revolució ( 1792, s isena ciutat dc Catalunya) i 10.415 el 
1798. El 1842 h avia pujat a 18.1 93 (quarta), el 1857 a 23.301, el 1877 a 28.353, 
recuperant el segon 11oc; 36.157 el 1900, 39.510 el 1910; el 1936, 72.207 i 104.095 
el 1968. 

La Ilcrda romana, Lle ida, ocupava, el tercer lloc en el fogatge de 1365-1370, 
b aixava a l cinquè el 1497, i pujava al quart el 15 15, i b a ixava a l'onzè e l 1719. 
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Però el 1787, a1nb 10.390 habitants, ja era la tercera, i el 1842 la vuitena, 
malgrat els 12.236 habitants. El 1857 altra vegada la cinquena, a1nb 19.627, la 
sisena el 1877, i la vuitena el 1900. Però esdevé la cinquena el 1910, altre cop 
la novena el 1936 i la vuitena el 1970 amb 90.884 habitants. 

La quarta, el 1365-1370 era Tortosa, incloent-hi les allunyades partides ru
rals. Esdevingué la t ercera el 1497, i la cinquena el 1553 amb pèrdua de po
blació; el 1842 era la tercera an1b 20.573 habitants que el 1857 ja eren 24.977. 
Segueix una estagnació que explica la davallada al quart lloc el 1877. El 1936, 
1nalgrat el setè lloc, s 'ha iniciat una recuperació mnb la colonització del delta 
de l'Ebre, que el 1970 porta la població a 46.376 habitants (setzè lloc). 

La Gerunda ron1ana, Girona, ocupava el cinquè lloc el 1365-1370, el quart 
el 1497, el cinquè el 1515 i el t ercer el 1553, però el 1708 el sisè, perdent po
blació, i el 1719 el vuitè. El 1842, passada la Guerra del Francès, l'onzè, però 
.el 1857 el novè, amb 14.612 habitants. El1877 ocupava el desè, el 1900 el dotzè, 
l'onzè el 1910 i el tretzè el 1936. El 1970, amb 50.338 habitants havia baixat 
un lloc 1nés, però si hi sumàven Salt, poc després annexionat, ocuparia el 
dotzè, amb 61.805 habitants. 

El sisè lloc el 1365-1370 corresponia a Tarragona, ja ben repoblada, que 
el 1497 havia baixat al setè lloc, però el 1515 recupera el sisè. El 1708 h avia 
perdut novamen t població i havia descendit al novè lloc, però el 1716 recupe
rava el setè j el 1787 era vuitena. Fins el 1842 no és per la seva població una 
ciutat, la sisena (13.014 habitants), i el 1877 la cinquena (23.046). El 1910 es
tancada, ocupa el sisè lloc. El 1936, n1algrat la creixença se situa al desè. La 
indústria petrolquímica i el desenvolupam.ent consegi.ient del port ha disparat 
la població, que el 1970, an1b 78.238 habitants havia pujat al novè lloc. 

Vic, l'Ausa ro1nana, li havia passat davant e l 1497, situant-se al sisè lJoc, 
que ll cedeix el 1515, i davalla al vuitè e l 1553. EJ 1708 era la quarta, i el seu 
pes es féu sen ti r en les guerres de 1 'època. Però el 1719 era sisena, el 1787 la 
setena, i el 1842 la novena amb 11.21 8 habitants. El 1857 era la dotzena Hmb 
13.712 habitants i el 1877 Ja tretzena, n1entrc una davallada poblacional ]a 
porta al quinzè 11oc el l 900 amb 11.628. D'aleshores ençà, malgrat un retrocés 
relatiu. l 'augment de població ha estat constanl: dotzè lloc el 1910, dissetè 
el 1936 i vint-i-dosè el 1970 amb 25.906 habitants. 

Valls apareix el 1553 en setè lloc, ocupa e l vuitè el 1708, el novè el 1719. 
E L 1842 és el moment òptim: és la cinquena amb 16.084 habitants. Però el 
1857 ha baixat el tretzè lloc, el 1877 al catorzè, el 1900 altra vegada al tretzè 
i el 1936 al vint-i-unè amb només 11.006. El 1970, malgrat una recuperació a b
soluta ( 15.091 habitants), havia davallat al lloc trenta-vui tè. 

El 1553 Reus ocupava el novè lloc i el setè el 1708. El 1719 ha reculat al 
tre tzè i el 1787 ha passat al segon, amb 14.440 habitants . S'ha iniciat l'època 
daurada dc Reus, que captura els mercats del Camp, de l'Ebre i del Ba ix 
Aragó. El 1857 encara és la segona amb 28.171 habitants, el 1877 és la tercera 
(darrera Perpinyà), i el 1910 la quarta amb 25.363 habitants. Malgrat Ja recu
pèració demogràfica, el 1936 és la dotzena com el 1970 (59 .095 hab'itants). 

L'antiga Iluro, Mataró, reapareix el 1708 a cinquè lloc, esdevinguda una 
mena dc «port franc de Barcelona}). I el 1719 a tercer, s i és que Perpinyà era 
n1és poblada. El 1787 es n1antenia al quart, però el 1842 tot i els seus 13.010 
habitants, havia baixat al setè . El 1877, amb 17.413 habitants, era al novè lloc 
i ia no ha variat gaire : desè el 1910 i 'onzè el 1936 i el 1970, n1algrat assolir 
73.129 habitants. 

Manresa, la Minorisa romana, no assolí el desè lloc fins el 1708, però e l 
1719 havia saltat al quart , per tornar al desè el 1787. E l 1857 ocupava el vu itè 
a mb 15.264 habitants, i el setè el 1877, assolint el 1900 23.252 habitants. La 
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crisi industrial la deixà arnb 22.036 eJ 1910 arnb pèrdua d'un lloc, i el 1970 
era la tretzena malgrat els seus 57.846 habitants. 

També el 1708 apareix Vilanova i La Geltrú a onzè lloc i a dotzè el 1787, 
en p lena activitat portuària. El 1842 havia recuperat l'onzè amb 10.309 habi
tants. El 1857 havia davallat al catorzè i al 1877 tornava al dotzè amb 13.521 
habitants i un prin1er màxin1. En acabar el segle, afectat el seu comerç de vi 
per la ftHoxcra, ocupava el catorzè amb 11.856 habitants. La creixença poste
r ior ha estat forta fin a 35.714 habitants el 1970, però ha baixat a divuitè lloc. 

Vilafranca del Penedès, el mercat upracon1arcal , era Ja dotzena vila de 
Catalunya el 1708 i e l 1719 la catorzena. Fins el 1936 n o s'estabilitza, però, 
una població urbana, amb 10.204 habitants i el vi nt-i-dosè lloc. La industrialit
zació ha increme n lat el s habitants a 17.546 el 1970, però ha davallat al lloc 
tren ta-cinquè. 

Sitges era la catorzena vila el 1708. Però, perduts succcs ivament el port 
i Ja indústria, la progressió és lenta, i el 1970, amb 11.451 habitants, ocupa e l 
lloc c inquantè. Sant Feliu de Guíxob continuava en quinzè lloc el 1708. Amb 
pujades i baixacle lligades als atzar dc l'activitat surotapcra, el 1970 ocupà 
e l lloc quaranta-cinquè amb 12.508 hab itants. Blanes, que ocupava el setzè 
lloc el 1708, ha estat menys important fins a la industrialització recent, que 
ha fet pujar els habitants a 16.020 el 1970, a l lloc trenta-setè. 

El cas d'Olot és diferent. Desena vi la el 1719, s'industrialitzà precoçment, 
passant a cinquena (clavant Perpinyà) el 1787. El 1857, amb 10.452 habitan ts , 
era la setzena ciutat. E l 1877 patia una cris i profunda, potsl!r en relació amb 
Ja darrera carlinada, de la qual no es reféu del tot fins e l 1936: vui Lè lloc amb 
12.547 habitants. El 1970 havia davallat a l trentè malgrat els seus 21.244 ha
bitant . 

Figueres cmncnçà de créixer al segle XVJLl: tretzena el 1787. El 1857 era la 
dissetena an1b 10.370 h abitants. El 1877 era la setzena amb J 1 .739, que en 
acabar el segle eren 10.714. El 1910 era la tretzena, però c1 1936 la divuitena i 
el 1970 la vint-i-vuitena, tot i els 22.087 habitants. 

Igualada s'industrialitzà el 1842: és la desena ciutat amb 10.390 habitants, 
que quinze anys després eren 14.000. Però l 'allunyament del ferrocarrils de 
via ampla explica una crisi r elativa: quinzena el 1877, di ctena e ] 1900 amh 
I 0.442 h abi tan Ls. El 1936, ja recuperada ( ctzcna), inicia una n ova etapa indus
tria l, explicable per la seva s ituació a la carretera Barcelona-Madrid, una 
vegada consolidada la superioritat dc l'automòbil damunt el tren. Els 27.941 
habitants dc 1970 {vint-i-unè ])oc) no rellecteixen el pes demogràfic d'Igualada, 
que s'extravasa pe ls municipis veïns . 

El 1857 es comença a destacar Sabadell (13.945 habitants , onzè lloc), que 
passa a vuitè vint anys després, a s isè el 1900, a tercer el 1910 (darrera Per
pinyà) i a quart el 1970: 159.408 habitants. 

La Baclulo romana, Badalona, no és demogràficament una ciutat fins e l 
1857 ( 10.485 habitan t , quinzena de Catalunya). EI 1877 esdevé onzena, e l 
1900 la desena, novena el 1910, cinquena el 1936, i tercera el 1970, darrera 
L'Hospitalet , amb 162.888 habitants. 

Segons el cens ,ia modern de 1857, Terrassa, l 'antiga Egara, no arribava 
a 10.000 habitants. El 1877 en tenia 11.199 i era la dissetena de Catalunya,. 
i el 1900 l'onzena. [Però s i hi afegim la població de Sant Pere de Terrassa, 
amb la qual formava una sola ciutat malgrat que constituïa un municipi a 
part, el 1857 ja tenia 10.915 habitants i era la quinzena, davant Badalona; el 
1877, l'onzena, tan1bé davant Badalona, i el 1900 la novena, clavant Mataró.] 
El 1910 (ja agregat Sant Pere) se situà setena, el 1936 sisena, i el 1970, la 
cinquena, amb 138.697 habitants. 
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El 1936 apareix con1 una ciutat-bolet i suburbi dc Barcelona L'Hospi talet 
de Ll obregat, amb 48.544 hab itants, darrera Pcrpinytt i Sabadell. E l 1970 es 
consolidava en segon lloc, amb 241.978 habitants. Un altra ciutat-bolet-barria
da dc Barcelona és Santa ColoJna dc Gramenet, que el 1936 assolí 16.670 ha
bitants (quinzena) i 106.711 el 1970 (sisena), davant Perpinyà. Granollers, bé 
que històricament important i mercat dc tot el Vallès, no assoleix els 10.000 
habitants, llindar urbà convencional, fins el 1930. E l 1936 en tenia 14.053 i era 
Ja dinovena dc Catalunya, i e l 1970, malgrat que els duplicà amb e~crc ix 
(30.066) ocupaYa el n1ateix 11oc, però la població ja s'extravasa damunt els 
n1unicipis veïns. 

En aquests darr ers trenta-quatre anys, malgrat les cris is de les guerres 
civil i n1u ndia l, passaren dc 22 a 57 les ciu tats ca talancs en el sen Ut da
munt cht. 

7 ) La «Geografia de Catalunya» 

L'aportació de J. Iglésies a l'obra en r elació amb la població és triple: 
l 'estudi d'un conti nuum comar cal, la geografia urbana, i la de la població. 

En el tercer volun1 de l 'obra , i com a síntesi comarcal, estudia la Regió 
Mediterrània, que ve a coincid ir amb la que sol anomenar Litoral i Pre-litoral 
a ponent dc la Tor dera, és a dir, excloent-ne les regions de Girona i Perp inyà. 
Estudia en de tall Jcs comarques del Pr iorat, la Ribera d'Ebre, el Camp de 
Tarragona (on atdbueix 30.000 habitants a la Tàrraco in1perial ), una assigna
ció nova més precisa és la de 456 focs a Valls i e l seu tenne el 1424, fi ta entre 
els 569 dc 1365 i els 251 dc 1497: la Conca de Barberà i Anoia (Igualada aple
gava 300 focs el 1430 - 206 el 1381- i només 70 el 1456 -guerra amb J oan li-, 
sobrepassà els 300 el 1566, 500 e l primer quart del cglc xvn , 1.800 ànim es de 
comun ió el 1736, 617 cascs el 1765, 6.128 ànimes el 1797 i 7.295 el 1812). A més 
d'aquestes dades poblacionals noves - Iglésies és un cxcellent coneixedor dc 
la bibliografia local- forne ix magnífiques descripcions sobre l'establimen t i 
d cadtctcr dc viles i pobles i la forma de la casa. Es podrien destacar també 
aspectes com Una migració te111porera (Ribera d'Ebre), com Tanagona, la 
capital patrícia/R eus, la ciutat mercadera/V alls, la cillfat camperola. 

En el pritner volum, el poblament fou confiat a altres h istoriador i geò
grafs, però la població (Mo11iment de11logràfic de Catalunya) era r e e rvada a 
Iglésics. Com que és un iema prou fressat en els cus estudis, les innovacions 
escassegen. Quant a població global, forneix amb xifres o an1b gràfiques. da
des sobre lc comarques excloses dc la Catalunya administrativa. Així Andorra 
ten ia 383 rocs e l 1176. Però no en tenim altra dada fins el 1836; i de la rranja 
de Ponent, cap úns el 1860. Per a la resta de Catalunya podem establir una 
etapa dc r e trocés poblacional, que comprèn e ls segles XTV i xv (I 04.075 focs . 
el 1365-1370, que reflectien una pèrdua considerable respec te al començament 
dc segle, 81.842 el 1378-1385, 63.234 el 1497), una altra d'avanç durant el ~ t res 
segles cgücnts (malgrat que Ja Catalunya del ord co ntinua retroced int du
rant el segle xvr i en manquen dades posteriors) (66.489 focs el 1515, 72.318 
el 1553, 92.094 només la Catalunya 2dministrativa el 1708, 103.107 i 402.71 9 àni
m es el 1719; 875.368 el 1787, 932.584 el 1797, a les quals es p oden afegir les 
110.732 de la Catalunya del Nord el 1801 , ja r ecuperada). Desprès d'un r e
trocés originat per les guerres n apoleòniques, creixença seguida del 1819 
(968.000 habitants a1nb la Catalunya del Nord) al 1936 (3.150.000). Cal a~senya
]ar-ne com a fites el 1830 ( 1.123.000, incloent-n'hi 3.650 d 'Andorra el 1836 ), el 
1842 ( 1.280.000), el 1860 ( 1.952.000, incloent-hi tot Catalunya i amb tècn ica 
m oderna, que corregia ocultacions anteriors, per par t de l'Estat cspan vol ), 
el 1877 (2.043.000), el 1887 (2.147.000), el 1900 (2.267.000), el 1910 (2.382.000), el 
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1920 (2.643.000) i el 1930 (3.108 .000). El pes dc l'increment correspon a Ja 
Catalunya acl1ninistraliva, car Andorra, encara que en tinguéssün dades, no 
comptaria; Ja franja dc Ponent perd població a cada cens, i Ja Ca lalunya del 
Nord roman llargs períodes estancada (1841-1861, 1886-1921 i 1931-1954 ). La 
frenada del 1936 (3.221.000 habitants, amb la franja cic Ponent i Andorra) al 
1940 (3.194.000) no impedeix una nova arrencada (3.550.000 el 1950) ... que 
fins avui no s'ha deturat. 

Iglésies fa una estimació numèrica de les Inigracions actuals. La Catalunya 
administrativa perdé 100.000 emigrants en el vicenni 1857-1877; però el saldo 
n1igratori li fou favorable en 93.670 persones en el període 1878-1900; en 
689.960 en el de 1901-1940, i en 556.591 en el de 1941-1957. Globalment, en un 
segle jus t dc censos moderns, perdé primer un 6,05 % dc ]a població del 1857, 
o en realit a t m és, perquè ja hi havia Ü11n1igració; i en els vu itanta anys se
güents en guanyà J .340.221, és a dir, que si haguessin viscut tots haurien 
representat un 35,45 % dels 3.780.004 habi tants del 1958. El 1950 la proporció 
real no era tan desfavorable: un 71,85 % eren fills de la Catalunya adminis
trativa, un 27,5 % de Ja resta de l'E tal espanyol, i prop dc 22.000 estranger 
segons la nacionalitat Jcgal. Pel que fa a la Catalunya del Nord, entre el 1946 
i el 1954 perclè el 3,5 % dc la població del primer any per emigració a la r esta 
dc l'Estat francès. [És una llàstima, en canvi, que a l 'hora d'anali tzar l 'origen 
dc la població als n1unicipis 1nés industrials, contraposi, per comoditat esta
dística, el que en són fills amb els de ls altres municipis, sovint veïns i fin 
enganxats, fet que els lleva la significació. Només sc n'exceptuen, i encara 
amb detall i nsuticient, e ls de Barcelona (73,2 % de catalans el 1950), Sabadell 
(73,4 %) i Terrassa ( 61,4 % .] 

També parla de les migracions temporeres, dc Jcs darreres creacions del 
poblament (Les Fonts dc Terrassa, Valldoreix, Ja Floresta o Santa Maria dc 
Montcada al Vallès), eL santuaris del Miracle, Montserrat j Núria, la crea
ció turística dc La Molina, que caldria an1pliar a d'altres; Jcs explotacions 
:industrials de Vallcarca i Garraf, la ferrov iària dels Masos dc Móra (o Móra 
la Nova), Ics frontereres entre E spm1y<:1 i França de Port-bou i Cervera dc la 
M<:1rcnda, per ferrocarril , de La Guingueta d'lx, Els Lín1its i E l Portús, per 
carretera). Completen e l quadre con idcracions sobre els components demo
gràfics i la distribució geogràfica de ]a població. 

El capítol de la Geografia Urbana - ja ho hem indicat- és particularn1cnt 
suggestiu , pd text i pel s gràfics. Quan parla dc la rmnanització i de les ciutats 
san·a'Lnes repeteix conceptes exposats a La cursa delllogràfica de les principals 
ciutats. Tot seguit, predominen lc innov<:1cion , que resumim en les classi
ficacions que estableix, re(eridcs sobretot als orígens, de ciutat i viles. 

1) Seu episcopals; i capitals comtals que no ho són: Be alú, Puigcerdà, 
Tren1p, Manresa, Caste lló d 'Empúries. Tant aquestes com les epi scopals (Gi
rona, Barcelona, Lleida, Vic, Tarragona, Tortosa, La Seu d'Urgell i Perpinyà, 
suplantadora d'Elna), es tratègicament situades per a la defensa, derivaren 
cap a una funció comercial. 

2) Viles de conques i terres altes, que perden importància del segle XII a l 
xrv: Barberà de la Conca (desplaçada per Montblanc), Oclena (per Igualada), 
Orcau (per Tre1np), Prades, Calaf, Moià, Solsona i Sant Llorenç de Morunys, 
la mateixa Seu d'Urgell. 

3) Sorgides d'una deu , aviat insuficient: Reus, E l Perelló, Capellades. 
4) Fixades pels camins: A la via Augusta, o Aurèlia, Figueres, Girona, Gra

nollers, Mataró, Badalona, Barcelona, Tarragona i Tortosa. A d'altres vies: 
Lle ida, Man resa, Vic, Puigcerdà, Cervera de Segarra, Solsona. A cruïlles m e
d ievals: Reus, Valls, Vilafranca del Penedès, Mon tblanc, Igualada, Ripoll. 
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S) Riberenques. Vora un riu gran: Balaguer i Lleida vora el Segre, i Me
quinensa, al peu d'un talús a l'aiguabarreig an1b l 'Ebre, aigües avall del qual 
han sorgit Ascó, Móra d'Ebre i Tor tosa. Vora rius nutjans: Girona, a l'Onyar 
vora el Ter; Manresa, al Cardener vora el Llobregat, Sort, a la Noguera Palla
resa. Vora rius de muntanya, sense lloc per créixer: Mequinensa; Camprodon, 
a l 'alt Ter; Ribes de Freser; Ripoll, a l'aiguabarreig d'an1bdós. Les ciutats in1-
portants, Lleida i Tortosa (l'evolució de les quals és resun1ida així sota uns 
esquen1es excepcionals: «dues ciutats dc forn1ació i característiques bessones. 
Ambdues són r iberenques, sorgides a redós de la roca de la Suda, on s'havia 
disposat el prinutiu nucli ibèric. El rom.à i el sarraí preferí d'acostar-sc al riu, 

. per bé que no perderen a1nbclós el redossamcnt al promontori. El poblament 
modern s'estén per la plana, rodeja la roca i es vessa per la riba oposada del 
riu»), Girona i Manresa, han crescut perquè a 1ués del can1í vora el riu n'hi 
havia un altre d'iJ.nportant que el travessava originant un barri cap de pont. 
On non1és hi havia aquest cap, no ha sorgit ciutat, sinó poble : Pont de Molins 
vora la Muga, el Pont d'Armentera vora el Gaià, el Pont de Suert vora la 
Noguera Ribagorçana, Torres de Segre. 

6) Desenvolupades pels camins: a) Pobles-can1í allargassats: Esparreguera, 
Martorell, Molins de Rei, Pineda, Aldover, Copons, Oliana, Sant Sadurní 
d'Anoia, La Riera de Gaià, Darnius, Vilanoveta del Ca1ní, Vallfogona dc Ba
laguer. b) Pobles-cruïlla (Castellterçol). e) D'enllaç de camins (Artesa dc Se
gre). d) Radials (Castellar del Vallès). e ) Ovalats, amb ei camí principal co.m a 
e ix: Gandesa, Tremp, La Seu d'Urgell, Solsona, Montblanc, Torroella de Mont
grí, Sant Llorenç dc Morunys. f) Ciutats que havien passat per aquesta etapa, 
subsegüent a la de poble-camí: Mataró, Reus, Vilafranca del Penedès, Pal a
frugell. g) D'altres on el nucJi prin1itiu ha restat a un extrem i no al centre: 
Figueres, Valls, Vic. h) De nucli arrodonit an1b expansió de fesom.ia de poble
camí: La Bisbal d'Empordà, GranoJlers (ben explicat en un gràfic). 

7) Pobles de carena amb aspecte de poble cam.í: Cervera de Segarra, Piera. 
Hostalric (el carrer Major segueix un can1í secundari). 

8) Poblacions dobles : Soldades, Barcelona i Jes n1úlliples del seu Pl.a, Ter
rassa i Sant Pere de Terrassa, Vilanova de Cubelles i La Geltrú. Desdoblades, 
amb u n barri de m.ar que acaba independitzant-se del de dalt, s'han desenvo
lupat El Port de la Selva, a partir de La Selva de Mar; L'EstarUt, encara de
pendent de Torroella de Montgrí; Malgrat, segregat de Palafolls; Arenys de 
Mar, d'Arenys de Munt; Vilassar de Mar, de Vilassar de Dalt; Pren1ià de Mar, 
de Premià de Dalt; El Masnou, d'Alella; Montgat, de Tiana; L'Ametlla de 
Mar, i L'A1npolla (que n1alda per independitzar-se), del Perelló. 

9) De contacte entre muntanya i plana. Entre els Pre-pir ineus i les planes 
del Rosselló i l'En1pordà, Prada, Ceret i Banyoles, i entre el Pre-pirineu Me
ridional i la Depressió Central, Solsona, Ponts, Artesa dc Segre i Balaguer. 
Entre el Montseny i la Depressió Pre-litoral, Breda, Sant Celonj i La Garriga. 
Si les poblacions desdoblades sorgiren com a ports, aquestes de contacte 
entre econ mnies com.plementàries són n1ercats naturals. 

10) Viles closes (encara dins el recinte murat) : Montfalcó Murallat (terme 
de les Oluges), Juneda. 

11) Desplaçament de localitats : de Lai e (Montju:tc) a Bàrcino, d 'Olèrdola a 
Vilafranca del Penedès, de la vall de Bas a Olot, de Castellciutat a La Seu 
d'Urgell, d'Ix a Pui gcerdà, d'El Pui de Segur a La Pobla de Segur; Manresa, 
de Boades al Puig Cardener. 

12) De fundació reial: Puigcerdà (per Alfons I, al segle xnr), Sant Carles 
de la Ràpita (per Carles III de Castella, e l xvnr). 

13) Costaneres, rarament veritables ports com ercials: Cotlliure i Portven-
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dres (ports), Portbou, Llançà, El Port de la Selva, Cadaqués, Roses (port); 
Castelló d 'Empúries, Fortià, i L'Armentera (pobles d'aiguamolls més que ma
riners); En1púrics, vençuda per L'Escala; Palan1ós i Sant Feliu de Guíxols 
(ports), Tossa, Lloret de Mar, Blancs (port), Matar ó, Badalona, Barcelona 
(port), Sitges; Tamarit de Mar, ofegat pel port de Tarragona, i el de Sant 
Carles de Ja Ràpita. 

Trets generals de l'evolució urbana s ' intitula un altre apartat modèlic, que 
'estén de l 'emmurallam ent romà a la degradació dels nucli urbans originaris 

(un b ell croquis iHus t ra Ja fusió de la Vilanova de Cubelles i La Geltrú). I clou 
el treball amb un e t udi sobre la ca a urbana, on distingeix en lre la pd mi
Uva, la casa tipus, Ja litoral i la pir in en ca, i la de pisos. 

EL PE SI\MENT POP ULAC LO 1STA DE Jos r:P lG LI~SlES 

Un estudiós dc Ja població catalana com el que comentem, que ha posa t 
a l'abast dc tots nosalt res un devessall dc dades com el que acabem de comen
tar, ha estat aprofi tat i «saquej at » com cap a ltre, i, m algrat això, les 1nostrcs 
dc reconeixen ça en e l camp específi c dc Ja den1ografia no s'ha n prodigat. Més 
encar a, cmn que la m ala consciènc ia cerca justificacions, I'Iglésies demògraf 
h a estat objecte d 'atacs des d'angles cli.vc rsos : històric, geogràfic, econòm ic, 
pret esament sociològic, car a Catalunya no hi ha encara una escola purament 
demogràfica. I , en el fons, l'atac és sempre e l mateix: Iglés ies és n1és cata
lanist a que demògra f. Ho sinte ti tzen adequadament E rnc. t Lluch i E. Gira l al 
seu treb all La població catalana (vegeu Apè ndix u, 37 ): «/\1 voltant del nom 
dc J osep Iglésics agrupem tots aque ll a utor s que segue ixen mantenin t po
s ic ions d 'avantguerr a continuant lt.~ lín ia més o 1nenys eguida que va dc. 
d c Puig i Saïs fin s a Vandellós. Nissaga, llinatge i altres termes semblants i 
inlcrpretadon s com aquella segons la qual els immigrant s'encomanen la 
preocupació de no ten ir ftl ls, són uti litza ts per Iglésies en la Geografia de 
Catalunya on presenta, per altra banda, un material remarcab le» . D'altres au
tor s, sense matisar tant, li vénen a dir rac ista. 

Ara, ¿és tan es trany que e l patrio ta Iglésics triés pe r a lluilar contra les 
conseqüències desnacionalitzadores dc la dic tadura franqui s ta el terren y de
mogràfic, com n 'h avie n triat d 'altres els qui, honestament, l'han acusat? Re -
pondrem amb u n e c itacions de demògrafs que aleshores c reaven opinió, r e
portades per J. Nadal (vegeu Apèndix n, 53 ): « ... no tenemos ningún problema 
serio de naci01?alidad, cle idioma o de irreclentismo, como tienen los países 
balccínicos (si algun o hay, es de Li po polftico y no demogrcífico). Nues tro ver
da dera problema es oh-o: es ese divorcio entre la Demografía y la Geografia 
física ( ?) , entre las zonas sobrepobladas y las infrapobladas ( ... ). Nuestro pro
blema es problema de heterogeneidad y de desarmonía en los ritmos y en las 
dis tribuciones de 1wbitan tes, heterogeneidad y desarmonia que se traducen 
en depauperación y debilitamiento de las zonas que so11 tronco y raiz de nues
tro pueblo» (J. R uiz ALMANSA: Crecimiento y repartición de la población de 
España, pàgs. l 72-1 73 ). O bé: «El desequilibrio demogrdfico entre las gram~! es 
regiones españolas no se debe a ninguna fatalidad geogrd.fica, sina a un pro
ceso histórico iniciada en el sigla XVIT. Es, pues, modificable y debe modifi
carse ( ?), por que ell o redundarà en solidez y finneza de la nación y del Es
t ad o de España» (S. A ZNAR: Prólogo, a l vol. I d'«Estu dios Demogníficos» , 
pàg. 17). Autors segu its, com r ecorda oportu nament J. Nadal, per historiador s 
de la categoria de C. Viñas Mey, A. Domínguez Ort iz, i A. Meijide Pardo. ¿No 
recorden afirmacions d'avantguerra tan contundents com aquella d'Ortega y 
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Gasset a La Espai1.a invertebrada: « ... sólo cabezas castellarzas son apt as para 
regir los destinos de Espaiia»? 

Val a dir que aleshores les paraules no t enien sempre e l sentit que els 
donen1 avui. Quan els n1cstres d'Iglésies parlaven de raça, posc1n per cas, ho 
feien, igual que els seus antagonistes caste11anistes, an1b un abast impreds, 
sovint con1 el que avui donem a ètnia, del qual era sentit com a sinònin1: una 
raça volia dir moltes vegades un poble, una nadonalital, al n1arge de la di
vjsió estatal. No adm.et altra interpretació la Fiesta de la Raza que aplegava 
blancs, amerindis i negres dc llengua castellana. 

Iglésics ja explicita el seu pensan1ent amb l 'epígraf Interposició dins La 
. població de Catalunya en la dècada 1950-1960: «Una de les idees que trobcn1 

n1és repetides en les consideracions que han estat (etes sobre la inunigració 
que avui experimenta Catalunya, és que aquesta és absolutmncnt necessària 
al nostre país, degut al fet que el creixement vegetatiu no podia proporcionar
li els braços que li feien falta per atendre la puixança industrial. Hi ha encara 
Jnolt a estudiar entorn de les causes de la nostra baixa demografia autòctona, 
sobre el prosclitisn1e que han trobat en nosaltres les idees m.althusianes in1-
pulsadores de la restricció dc la natalitat, així com els possibles motius d'una 
disminució biològica, no voluntària, de la nostra fecunditat ( ... ). Fins s'ha 
presentat la im1nigració com. un gran benefici i, per bé que en el nostre cas 
particular hi ha molt a discutir, no podem negar-ho en termes molt generals, 
sobretot si 1nire1n exclusivament J 'aspecte econòn1ic de la qüestió, sense entrar 
en l'ètnic ( ... ). A risc d'ésser t itllats d'anacrònics j de xipollejar en un can1p 
folk lòric no poden1 callar que, a causa dc la seva quantia, els catalans no 
podem mirar l'actual in1migració an1b la n1ateixa tranquiHitat que ho farien 
les altres regions. Ens hi juguem masses coses essencials en l'ordre espiritual 
per considerar-ne exclus ivament els guanys, sense 1nesurar-ne les pèrdues ( ... ). 
Si tenim una bóta dc vj antic, en la qual es 1nantenen les velles 1nares i cada 
any hi aboquen1 una quantitat prudencial de vi novell, les velles n1ares man
t indran permanentn1ent la seva força. Però si mentre cada any disminueix 
el brou antic, hi aboquc1n quantitats desproporcionades de vi novell, serà 
aques t que arribarà a influenciar el vi antic, amb tanta 1nés intensitat com 
major sigui la quantitat que novament hi aboquem. Encara si la riuada fos 
es1 roncada, les velles mares podrien reprendre el seu actuar ( ... ). Ho va insi
nuar Vandellós, dut de Ja mà de Gini, i d'aleshores ençà tot allò que ha plogut 
sols ha [et que aguditzar el problema». 

Ens ha sen1blat interessant una citació tan llarga, perquè silua bé l'autor: 
el seu n1cslre ilninediat és Vandellós -respectat per tots els autors que h em 
consultat-, inDuïL en algun aspecte per C. Gini, i concretament en un que 
sembla erra l: «disminució biològica, no voluntària de la nostra fecunditat», 
que eJ. n1cstre atribuïa a1 conjunt dc la raça blanca. És de remarcar el dubte 
metòdic que Jglésics posa sobre el gran benefici econòmic de la ünmigració 
[ evident no ho és: se sol demostrar comparant la realitat actual an1b una 
d'antiga o bé mnb el futurible hipotètic d'allò que hauria passat], i l'afin11ació 
que hi ha valors espirituals -encara hi creu, sembla- com l'ètnic, per da
l11t.mt de l'econòmic. L'exemple de les mares del vi traspua la frescor sagaç 
de la Crònica de Muntaner. 

A partir d 'aquí, com si tan1poc no cregués en la n1inva b iològica de fecun
ditat, continua amb el plantejan.1ent voluntarista de la qüestió. Calcula els 
habitants que hauria assolH la Catalunya administrativa en lloc dels 3.925.871. 
del cens del 1960, si hagués mantingut la natalitat -37 %o- del decenni 
1861.-1870, suposant la 1nateixa mortalitat i sense migracions exteriors [en 
realitat, n'hi podia haver hagut, i fortes, m entre el saldo fos nul]. Li surten 
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6.279.973 habitants, i encara es queda curt, puix que aplica els percentatges 
vegetatius a les xifre de població inic ia ls dc cada decenni intc rcensal, malgra t 
que la diferència entre e l primer any i d desè hauria atès el 20 % en els pe
ríodes 1941-1950 i 1951-1960. A fi dc no pecar d'exagerat repeteix el càlcuJ amb 
la natalitat mi tjana cspanyola dc 1908-1913, abans dc Jcs grans ntigracions, i 
resulten 4.180.000 habitants. En canvi, si s'hagués mantingut -1nés difícil 
encara!- Ja mortal itat dc 1861-1870 (30,2 °ó) i la natalitat real, els habHants 
només foren un mi lió. I , abans d'es tablir una comparació amb les cmnunitats 
flam enca i valona dc Bèlgica, sentencia prudent: «L'anterior és un punt dç 
vi ta particularista. La tendència munclialmen L constatada é · la concentració 
del poblan1ent a les grans ciutats i departaments for tament j ndustrialitzats 
i Espanya no es desdiu. L'interior agrícola es despobla a profit dc la perifèria 
valenciana-catalana i basca, mnb l'excepció del nucli madrileny. De seguir 
l'actual tendènda, es pot arribar a amuntegar una m.ajoria dc població en la 
indicada perifèria dins un temps r elat ivament cu rt i a ixò portaria noves conse
qüències». Han pas, al una dotzena d'anys. I qui no ho ubscriuria? 

J OSEP I GLÉSIES, :ÉS R EA LMENT U~ DEMÒGRA F ESTRICTE? 

Repren guen1 ara la qüestió. L'ob ra d'l glésies i la jus t i.fl cació - m és que 
plantejament- que n'acabem de citar semb la que ens permeten de respondre 
provisionalment Ja pregunta de si és més catalanis ta que demògraf, en un 
sentit n1és aviat afi rmatiu: Iglésies és un gran catalani ta empre que des
pulle m el qualificatiu de qualsevol connotació pejorativa. I demògraf? 

:t.s una qüestió que ens vam plantejar en iniciar aquest treball. I si se'ns 
h a fet evident la paciència benedictina que li atribueix l'historiador J. Mer
cader i la seva abnegació oferint dades a ls altres, també opinetn que a l'hora 
de comentar-les es dc via del que faria un demògraf pur com e l més gran qu e 
coneixem: el català Alrred Sauvy -excepcional inves tigador de la població 
u niversal i de la fran cesa, però des in tcrcssa t pels nostres problen1es-. Iglés ics 
s' insereix sens dubte en la mitja dotzena de «dem.ògrafs» dc volada que Ca
talunya ha produït fins ara: a més dc Sauvy, Antoni dc Capmany, el preeu rsor 
perquè criticà les xifre de poblac ió del hi storiador ; Jo ep A. Vandellós, 
que el 1933 an1b La i111migració a Catalunya i eJ 1935 amb CalalwLya, poble de
cadent, plantejà científicament i amb dramatisme des d 'un angle socioeconò
m i e la ri ostra prob lemà tica nacional; Pi erre Vilar, amb aguda vis ió d'histo
ri ador; Jordi Nadal, amb esperit cxtraordin~u·ian1cnt crític, el 1nés demògraf 
després de Sauvy; i Josep Ig1ésics, que no sabem encasellar. Dirícn1 que s'h a 
carregat al clam unt la tasca que h a considerat n1és necessuria i útiJ: més que 
la dinàmica interna dc la població amb l'anàlisi exhaustiva dc les variacions 
mín imes que provoque n efectes dc llarga durada, el preocupa la variació en 
el temps de les nostres r eser ves humanes. I potser, per damunt dc tot, la seva 
dis tribució en l'espai, t ermenat amb les comarques de la Di visió Territorial 
del 1936 que ell ajudà a establir. L'e pectacle d ' una futura Barcelona ma to
clòntica, i u ns caps de comarca urbans cons lcHant pobles enrunats, 1naso 
rònecs i can1ps erms el va fiblar. I la seva r eacció ha estat forjar-se a si Ina
t eix si no com allò que a Europa s'enté n en sentit estrict e per demògraf, sí 
com el primer i per ara indiscutible geògraf de la població de Catalu11ya al 
llarg dels temps. 
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APÈNDIX I 

T REBALLS DEMOGIÚ\FICS SlGNIFICATrCS DE J OSEP !GLÉSJ ES 

1. Pere Gil, S. I. (1551-1622) i la seva Geografia de Cataluny(!. <:Qu ::::c~crns de Geo
grafia», II, Ba rcelona, 1949 (El poblament de Catalunya e;¡ ,, :s dies de Pere Gil, 
pàgs. 11 8-124 ). 

2. L'evolució demogràfica de la comarca de Vic. «Rc·,·Jst2. Roda dc Ter», vn r, 
núm. 8 (Roda dc Ter, setembre 1950), 5 pàgines. 

3. El poblament de Ca!alunya en el segle XVI, premi Cambó 1952, I.E.C. (Barcelo
na, 1960). 

4. Distribució comarcal de la població catalana a la pi'in-zera meitat de.l segle XV 1. 
Societat Catalana de Geografia, I.E.C. (Barcelona, 1957), 31 pàgines. 

5. El po1Jlament de Catalunya durant els segles XIV i XV (dins IV Co:ngrcso de 
His toria de la Corona de Aragón, celebrat a Sardenya (Càller ), els elies 8 al 
14 de desembre de l'any 1957), Dirección General de Relaciones Exleriores 
(Madrid, 1959), pàgs. 247-270. 

6. La població: Movim ent demogràfic dc Ca talu11Ya i Geografia urbana, dins 
Geografia de Catalunya, AEDOS, I (B2.rcelona, 1958-1963), pàgs. 321-374 i 597-626. 

7. La població catalana al primer quart del segle XVJJI. Societat Catalana de 
Geografia, Fundació Josep Massot i Palmés (Barcelona, 1959), pàg. 45. 

8. Un cens datat l'any 1719. «Gcrm inabi t» (Montserrat-Barcelona, març 1959). 
9. El poblament de Catalunya del segle XV I al XV f 11, original diposila l a l'I.E.C. 

(Barcelona 1960). 
lO. El movimie111o dem.ogrdfico de Catalw1a en los últimos cien aiios. Memorja 

ldda por el académico electo ( ... ) en el acto de su recepción e l día 25 de feb re
ro dc 1960, Mcmorias de la Real Academia de Ciencias y Artes, XXXTJT, núm. 16 
(Barcelona, maig 1961 ), pàgs. 319-435. 

11. El fo gaje de 1365-1370 Sesión del dia 22 de jull'io de 1961, Memorias dc Ja Real 
Academia dc Ciencié"s y Ar tes, xxxiv, núm. 11 (Barcelona, desembre 1962), pà
gines 249-356. 

12. Resum de la part catalana del cens de Floridabla11ca. «MisceHània Fontserè», 
Gustavo Gili (Barcelona, 1961 ), pags. 201-222. 

l3. El poblament de la comarca d'I gual ada en els tern ps de F er ran el Catòlic (dins 
V Congreso de H istoria de la Corona de Aragón celebrado en Zaragoza, 1962), 
Inslit.ución Fernando el Católico (Saragossa, 1 962), voL IV, pàgs. 35-41. 

14. Lleida i el seu. corregiment al darrer terç del segle XV.lll. «Boletill Interior 
Informalivo», núms. 86-97, Centro Comarcal Leridano (Barcelona, abril 1965-
1966), 97 pàgines. 

15. lndagaciones sobre la población de Caíaluña. en la primera mitad del siglo XIX. 
Sesión del día 17 de febrcro de 1966, Memorias de la Real Acaclemia de Cien
cias y Artcs, xxxvn, núm. 14 (Bar celona, febrer 1967), pàgs. 385-482. 

l6. La població de Catalunya en La dècada 1950-1960. «Panorama actual de les 
idees», núms. 45-46, Rafael Dalmau (Barcelona, 1966), 92 pagines . 

17. La macrocefalia co1narca.l catalana. «Anales de Sociología», núm. 2 (Barcelomt, 
1966), pàgs. 100-106. 

18. Com es feia un fogatge (dins VIII Assemblea Intercomarcal d 'Estudiosos a 
Montblanc, 1966, pàgs. 75-94) (Granollers-Barcelona, Editorial Montblanc, 1967), 
24 pàgines. 

19. La població de la Conca de Barberà a t ravés 6le la història (clins VIII Assem
blea Intercomarcal d'Estudiosos a Montblanc, 1966, pàgs. 139-160) (Granollers
Barcelona, Editorial Montblanc, 1967), 22 pàgines. 
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20. Reus en el moviment demogràfic de Catalun ya. «Revista Reus» (Reus, 24 de 
juny de 1967), pàgs. 33-35. 

21. La demografia i la riquesa de Reus l'arzy 1842 i la de les altres ciutats m és 
importants de Catalunya. «Revista del Centre de Lectura de Reus», núm. 183 
(Reus, novembre 1967), pàgs. 482-485. 

22. La població del Maresme a la llum dels censos generals. Accèssit premi llu
ro 1968, Mataró, Caixa d 'Estalvis Laietana, Rafael Dalmau (Barcelona, 1971), 
247 pàgines. 

23. Notes inèdites sobre la Solsona de finals del segle XVIII. «Boletín Informati
vo», núm. 122, Centro Comarcal Leridano (Barcelona, abril 1968), 7 pàgines. 

24. Sort i la Pobla de Segur a les darreries del segle XVIII. «Boletín Informativo», 
núm. 129, Centro Comarcal Leridano (Barcelona, novembre 1968), 6 pàgines. 

25. El binomi Talarn-Tremp els anys 1787-1788. «Boletin Inforrnativo», núm. 130, 
Centro Comarcal Lericlano (Barcelona, desembre 1968), 6 pàgines. 

26. La Seu d'Urgell els anys 1787 i 1788. «Bolctín Informativo», núm. 134, Centro 
Comarcal Leridano (Barcelona, abril 1969), 8 pàgines . 

27. La població de Reus l'any 1787. «Revista del Centre de Lectura de Reus», 
núm. 200 (Reus, abril 1969), pàgs. 685-689. 

28. Pregó de la Festa Major reusenca (dins «Reus. Fiestas de San Pedro», Ajunta
ment de Reus, juny 1969, 13 pàgines. 

29. Reus en el conjunt de Catalunya l'any 1819. «Revista del Centre de Leclm-a de 
Reus», núm. 207 (Reus, novembre 1969), pàgs. 772-773. 

30. Les minves dels cult ius i de la població a la comarca del Priorat. XI Assemblea 
Intercomarcal d 'Estudiosos a Reus, 1969; Fundació Salvador Vives Casajoana 
i Rafael Dalmau (Barcelona, 1975 ), pàgs. 5-6 i 63-89. 

31. El cens del comte de Floridablanca, 1787 (Part de Catalunya). FLmdadó Salva
dor Vives Casajuana, I (Barcelona, 1969), 618 pàgines; n (1970), 572 pàgines. 

32. El corregiment de Tarragona i la subdelegació de Montblanc l'any 1763 (clins 
Homenatge a Josep Vives i Miret, n), Publicacions de l'Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, lv, núm. 31 (1970), pàgs. 57-77. 

33. La població monacal catalana l'any 1787 segons el cens de Floridablanca. II Col
loqui cl'Històrja del Monaqui sme Català a Sant Joan de les Abadesses, setem
bre 1970 (Poblet, 1972), pàgs. 245-262. 

34. Avance sobre el movimienw y la distribución comarcal de la población de Ca
taluña entre 1960 y 1970. Scsión del d.ía 6 de marzo de 1972, Mernorias dc la 
Real Acaclemja de Ciencias y Artcs, XLT, núm. 11 (Barcelona, 1973), 95 pàgines. 

35. El despoblament d'una meitat del Principal a profit de l'altra. «Serra d'Or» 
(Montserrat, maig 1972), 4 pàgines. 

36. E110lució demogràfica de la. comarca d'I gualada. Centro de Estudios Comarca
les (Igualada, 1972), 57 pàgines. 

37. Taules del despoblament de la com.arca (dins Els problem.es del Pallars Sobirà, 
de Magí RTART BIRBE), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajoana (1972), 
pàgs. 121-148. 

38. Una relació de pobles i de xifra cle cases del corregiment de Tarragona l'any 
1773. «BoleLín del Archivo Bibliografico», rv, núm. 39 (Santes Creus, 1974 ), p~l
gines 441-458. 

39. Estadístiques de població de Catalunya el primer v icenni del segle XVIII. 
Fundació Salvador Vives Casajuana i Rafael Dalmau (Barcelona, 1974 ), 3 vols., 
1.506 pàgines. 

40. La cursa demogràfica de les principals ciutats catalanes. Sessió del 19 de fe
brer de 1976, Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, XLVIII, núm. 11 
(Barcelona, 1977), 26 pàgines. 
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Josep lglésies, historiador 

per Eufemià FORT COGUL 

És inqüestionable que Josep Iglésics ha tingut una preferència molt mar
cada per als temes his tòrics; diríem que la història l'ha apassionat. La majoria 
dels seus títols de bibliografia, llevat d 'uns quants articles periodístics o cir
cumstancials i les composicions purament de creació, com els poemes, no 
poden deixar d 'ésser relacionats - una bona quantitat d'ells íntimament- , 
amb la història del país; i potser podríem concretar sense risc que la referent 
a les terres meridionals de Catalunya, a les comarques de la Catalunya nova. 
Ha incidit d'una manera reiterativa en molts dels caires temàtics de la petita 
his tòria, més aviat monogràfica. I probablement cal que sigui considerat com 
e l divulgador de notícies d 'aquesta m ena més considerable dels nostres temps. 

Sembla que Josep Iglésies ha investigat escassament als arxius més enllà 
d'un repàs circumstancial i pressós per les localitats del món de Déu dels 
seus continus anants i vinents. Un esguard inquisitiu de la seva producció 
sembla certificar-ho. Certament que s'h i haurà vist temptat; però ho haurà 
hagut de deixar córrer guanyat per dedicacions més peremptòries. I no per 
n1anca de condicions, ni d'interès; sinó empès sempre per unes consecucions 
més interessants o abastables en la seva escala de valors. 1 

Josep Iglésies ha estat un eficientíssin1 divulgador de not ícies històriques, 
rar ament de projecció general, sinó preferentment, quasi exclusivament de des
tacat inter ès local, comarcal tot al més. Per a confegir la cabalosa quantitat dc 
sintètiques monograftes locals que ha produït, i d'altres fets històrics que ha 
divulgat, li ha caJgut una preparació conscienciosa, vasta, seleccionada, no 
sempre amb materials gaire a l'abast. En aquest sentit s .í que ha estat un 
recercador incansable i sovh1tejadament afortunat; i, sempre, un lector assidu, 
apassionat, amb una immensa vocació comunicativa. Els resultats de les seves 
lectures ben païdes, d'una selecció dc font s no sempre massa comunes, hauran 
esta t bàsicament els elem ents amb què ha elaborat tantes monografies locals 
i relatat tants episodis his tòrics amb què ha enriquit el coneixement del país; 
encaixant-hi sempre el producte de les m és que m enys m eteòriques llambre
gades als arxius perduts dels pobles i llogarrets dels seus itineraris, dels quals 
sempre sabia espigolar dades i precisions oportunes i positives. 

Aquesta pruïja de d ivulgar e ls fets his tòrics quan li esqueia, conscienciosa
nlent ordenats, verificats, contrastats i enriquits amb les possibilitats de cada 
cas, no pot ésser considerada una m era divulgació. D'ací a dedicar-se a escriure 

1. Això no vol dir que Josep I glésies no hagi hagut d 'esmerçar moltíssimes hores als 
nostres arixus i als de fora. En són testimonis e ls seus vigorosos a rreplecs demogràfics, 
posem per cas. Ens referim a un concepte no tan específic de la inves tigació històrica. 
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Josep Iglésies porta la torxa en la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, 
a Montserrat, l'any 1975 _.,.._ 

història, a fer d'historiador, només hi ha un pas. I aquest pas, potser sense 
proposar-s'ho gaire, Josep I glésies l'ha fet en certa manera. A la llarga rengle
ra dels seus llibres i treballs no hi 1nanquen, ans hi apareixen en proporció 
considerable, els títols i els temes específican1ent històrics. I no prilnfilen1 gaire 
si l'Iglésies cal que sigui com un n1er clivulgador, o cal atribuir-li resultats 
investigatius. On comença i on acaba, la investigació? No és una condició ne
cessària que un bon historiador hagi d'ésser un gran investigador; és una 
condició utilíssima, però no indispensable. 

Iglésies ha d'ésser si tuat entre els actualment més responsables i honestos 
servidors de la informació històrica. En aquest aspecte ningú no li pot qües
tionar la fecunditat tcn1àtica, ni la prodigalitat reiterativa. Més d'un dels seus 
títols caldrà que sigui tingut en con1pte pels historiadors generals i pels estu
diosos de molts aspectes específics de la història del país. Sense pretendre-ho, 
ni potser pensar-hi, ha fet aportacions estin1ables al coneixe.ment històric de 
les nostres comarques; i ha fonnulat observacions, suggeriments i deduccions 
sobre fets més o menys coneguts, que ha posat a un abast més dilatat i cò
mode. En aquest sentit Iglésies ha fet un servei més al país an1b les seves 
publicacions de ten1a específican1ent històric.2 

Si ens calgués relacionar els títols de l'obra específicament històrica i nlo
nogràfica de Josep Iglésies n'hauríe1n de menester unes quantes dotzenes, que 
s'acreixerien enormement si amb n1enys exigència m etodològica hi volguéssim 
encabir tota la seva producció possible. L'obra iglesiana - i non1és podem 
parlar de la que ha vist la llum, perquè sempre resta inconeguda la inèdita
és vastíssima. Ací nosaltres solament he1n esguardat els treballs que ens han 
sen1blat n1és representatius, que de prop o no tant -però mai de lluny- fan 
referència, es relacionen amb la història. Aquesta selecció !imitativa no ha 
pogut evitar que hàgim de moure'ns entremig d'un centenar i mig, més llarg 
que curt, de fitxes bibliogràfiques. Atenent la n1ultiplicitat de temes tractats 
en aquesta selecció ho1n ensopega de seguida en la dificultat d'ordenar-la pre
cisament. Cal, fins on sigui possible, de salvar l'ensopegall. Tanmateix hem 
d'assajar-ho. D'entrada eren molts els títols que podien ésser esguardats a 
través de més d'un carril per a encasellar-los. I estem ben persuaclits, també, 
que Jnés d'un d'ells hauria anat més ben encarrilat altra1nent. Sincerament, 
escometem una ordenadó simple, esquemàtica, a titol indicatiu i sense gaire 
exigència, de l'obra històrica de l'Iglésies. Hem preferit de fer-nos fàdln1ent 
entenedors sense n1ultiplicar els epígrafs clivisoris. 

Cronològicament les nostres referències no comencen fins l'any 1926, quan 
l'Iglésies ja en tenia, o estava a punt de tenir, vint-i-quatre d'edat. En feia sis 
que havia acabat el batxillerat i havia practicat estudis universitaris i de tèc
nica tèxtil a Barcelona. Però ell mateix no ha considerat els tempteigs que 
pogué escriure i donar a llum en plena guerra gran mentre cursava el batxille
rat a Reus, ni ans de la data esmentada. I és llavors, 1926, quan irromp ja 
categòricament amb la seva coHaboració a la «Revista del Centre de Lectura» 
de Reus, amb temes transcendentals, que envigoreixen aquella publicació en 
una època memorable de nivell com el que assolí la dècada anterior a ]a nostra 
guerra civil. El primer article que li coneixem ja ho diu tot amb el seu sol 

2. I, no caldria dir-ho, a més a més de la seva voluminosa obra demogràfica d'infor
mació fonamental. 
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títol: Delimitació del Camp de Tarragona, aparegut el juny dc 1926. Escau, 
doncs, d'esguardar müja centúria de la sovintejada producció de Josep 
Iglésies. 

LA PREHISTÒRIA 

La dedicació a l 'estudi i a la divulgació de la prehistòria li és ben prime
renca: el setembre del 1927 ens oferia la catalogació d'avencs i coves de la vall 
del riu B rugent, i el gener següent una nota sobre la violació d'un sepulc1'e neo
lític; tasca que, amb la coHaboració del malaguanyat doctor Salvador Vila
seca i Anguera, havia de cristaHitzar amb e ls resultats de l'exploració de la 
cova del Buldó, una concreta referència a l'art rupestre i d e la cova de les 
Gralles.3 

Tots aquests treballs fan referència a la prehi stòria de la vall del riu Bru
gent, que aiguabarreja amb el Francolí precisament a La Riba, vila a la qual 
Iglésies s'ha sentit sempre lligat. Des del 1929 l'Iglésies no ha incidit en la 
temàtica concretament i específicament prehistòrica; i no absolutament per
què altres tresqueres li hagin estat 1nés abellides. La seva dedicació, tan prime
renca com assenyalable, ens fa doldre del seu abandonament; on, probable
ment, van in volucrades n1otivacions profundament afectives que l'empenyeren 
a la decisió. I que ens l'expliquen. 

LA HISTÒRIA LOCAL O MONOGRÀFICA 

La dedicació i l 'interès dc l'Iglésies per la his tòria local assoleix m e tes 
important . La seva visió personal i científica ideal va des de l'Interm ezzo 
sobre història local del 1927, al seu ja 1nadur Jndex elemental per a l'estudi 
d 'una localitat catalana el 1950.4 Aquest Índex, per al qual no han passat de
bades gairebé una trentena d'anys, proporciona l'esquema exhaustiu d'una 
n1onografi.a local, donant la deguda importància als fet s geogràfics, humans, so
cials, econòmks, i d'altres pels quals la localitat ha estat i és veu afectada. 
Així, doncs, no teoritza sobre una monografia exclusivan1ent his tòrica; però 
hi dóna tota Ja importància r equerida que hi programa més o 1ncnys det ermi
nadament sobre l'epígraf generalitzat d'Evolució urbana, i que proposa unes 
hipotètiques i acomodaticics divisions cronològiques. 

Ja fa prop dc mitja centúria que, amb la coHaboració de Joaquim Santasu
sagna, començà a publicar les guies excursionis tes sobre les Muntanyes de 
Prades, el Montsant i serra la Llena, del Camp de Tarragona a l'Ebre, i les 
valls del Gaià, del Foix i de Miralles." Des del primer n1oment cridaren l'aten.
ció, fins i tot dels erudits, moltes coses d'aquestes modèliques guies itineràries 
que tenien un precedent en els Itineraris donats a llum pel nostre autor un 
any abans .6 Generalitzant, el mètode rigorós, la honest edat informativa que 
coHocà aquests llibres en un pla de n1olt ponderada valoració científica , podem 

3. En escriure aquestes notes no disposem d'una bibliografia completa i ordenada 
de Josep I glésies, que haurà dc figurar en el present volum. Procurarem que els conceptes 
del text i les precisions que anotarem facil it in les remissions a les citacions completes dels 
seus treba ll s als quals ens r eferim. Vegeu: Itineraris, 1926; i «Rev. Centre de Lectura», 
1928, 1929 l 1932. 

4. «Reus», 6 jul. 1927; i «Actas», 1950. 
5. Editades respectivament els anys 1929, 1931 i 1934. La primera, tot just publicada, 

era exhaurida i exigí una segona edició l'any 1930 i una terce ra el 1957, aquesta darrera 
revisada i posada al dia per Ramon Amigó i Anglès. 

6. Pel Club Excursionista de Gràcia, 1928. 
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dir que aquestes guies foren portadores de moltes novetats i concrecions mo
dèliques. S'hi divulgaven molts coneixements d'interès patent i raramen t po
sats a l'abast amb l 'exactitud informativa que calia concedir a les síntesis 
formulades. En tot això hi havia una pruïja d'estímul, és clar; comunicar in
terès a ls trescadors de les nostres muntanyes ver s el coneixement de les con
trades que recorrien. 

Nosaltr es, afeccionats de sempre a la història local camptarragonina, i, per 
això, una mica coneixedors de les fonts bibliogràfiques informatives utiJ itza
bles, fórem sorpresos gratament davant la concisió tan ben assolida de les 
n1onografies de tots els pobles i d'altres llocs històrics on m enaven els itine
raris excursionistes que s'hi descrivien. Davant unes síntesis tan ben arrodo
nides i d'una informació tan precisa de les dades h istòriques en cada cas 
com ningú no era capaç dc n1illorar fàciln1cnt. Les notícies d'bis tòria locaL 
contingudes a les guies iglesianes foren triades amb un gran sentit infonnatiu, 
servides amb claredat i en molts casos han constituït - i constitueixen encara, 
per dissort- uns resums c01npendiosos i sun1aris vàlids, els únics recomana
bles de què disposa qui tingui curiositat per aques ta mena dc notícies. No és 
aquest, potser, el servei més ponderable que hauran fet les guies; però, al 
nostre entendre, un dels més reeixí ts. 

Aquesta mateixa valoració escau a la coHaboració dc Josep Iglésies a l 'Al
bum Meravella; 7 i encara n1és responsable i posada al dia, els diversos arti
cles que més ençà ha redactat per a la Gran Enciclopèdia Catalana. 

Escauen ací d'altres esments d'obres d'història local, com la Perennitat de 
la Selva del Camp; l'estudi sobre Mas Calbó que acompanya el seu recull de 
Contalles; la publicació de dos textos sobre les consuetuds culinàries i altres 
obligacions cartoixanes del monestir prioratí de Scala Dei ; els seus treballs 
sobre les Barrulles i Sant Pau de la Figuera; sobre incidències del canal d'Ur
gell, la Font salada de Gerri; 8 i tants d'altre articles seus que, amb ben poc 
esforç podríen1 encabir ací. 

'La història, més concretament la història local, esdevé una obsessiva pre
dilecció Òe l 'Iglés ics. Els seus ten1cs narratius, les seves obres amb predo
mini de la creació literària - i amb això gairebé que enc1oem tota la vastí si
ma producció iglcsiana-, porten una càrrega d'història local, certament ben 
den sa. 

Altrament Iglésies ens ha ofert una colla de títols ben suggestius d'història 
local referint episodis de la reconquesta de la Catalunya nova: la conquesta 
de Tortosa, la reconquesta de les Valls de l'Anoia i del Gaià, la restauració de 
Tarragona, els problemes de l'ocupació d'aquesta darrera ciu tat, i la recon
questa del territori de Santes Creus.9 Així n1ateix unes quantes 1nonograíies 
sobre episodis diversos que tingueren per escenari les comarques n1eridionals 
catalanes, tals com les incidències bèHiques del guerriller Carrasclet; sobre les 
intervencions tortuoses de l'arquebisbe Pere d'Urrea en la guerra de Joan li; 
sobre e l setge tarragoní en la guerra napoleònica, del qual, sense n1enystenir 
l'abundosa informació de la bibliografia existent, n'enriqueix la narració amb 
aportacions noves i noves conclusions; igualment podem dir del m odèlic 
setge de Cambrils el 1640, de l'entrada dels carlins a Reus el 1872, i la precisa 

7. Vol. 4, Província de Tarragona (Barcelona, 1931), pàgs. 5-22 i 169-176, que corres
ponen a les contrades tarragonines. 

8. Perennitat, 1956; Contalles, 1958; EL llibre cle Cuin.a, 1963 i Llibre de les obligacions, 
1970; Barrulles i San.t Pau de la Figuera, «Rev. Centre de Lectura>>, 1930; Una doble de
fen sa, «But. Centro Comarcal Leridano», 1966, i Una memòria, <<Muntanya», 1965. 

9. La conquesta de Tortosa, 1961; La reconquesta, i La restauració, 1963; L'ocupació, 
«But. Centre Comarcal Leridano>>, 1964; i Sobre la reconquesta, 1965. 
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narració del men1or able aiguat de Santa Tecla que omplí de dol diverses po
blacions del seu curs, on s'endugué una pila de vides humanes, i devastà una 
amplíssima zona de la conca del Francolí, amb destrucció de la collita, pèrdua 
del bestiar, inutilització d'habitacles i desarrelament de p lantacions; en resum, 
una pàgina desoladora que fa r eviure amb esborronament les contalles que 
de viva veu ens n'havien tramès els nostres avis. 10 

Dins de l 'epígraf de les 1nonografies específiques cal que h i arrenglerem 
les que fan referència a diverses institucions del país, entre les quals desta
quen per la minuciosa replega de dades no sempre gaire fàcil, i un mètode 
expositiu clar, planer i amè. Cal que considerem exhaustives aquesta mena 
d'obres de l'lglésies, alguna de les quals assoleix una extensió tan consi
derable, que per ella mateixa ja fa sospitar la singular importància de l 'ob ra. 
:f: s el cas de la història dc la Real Academia de Ciencias N aturales y Art es en 
el sigla XVIII, que, a parl d'altres treballs menys assenyalables, marca una 
vigorosa empremta del seu pas com acadèmic i secretari de l'esmentada cor
poració barcelonina. Efectivament, són sis centenars i n1ig de pàgines denses 
que calgué redactar i publicar en castellà i que constitueix una de les 1nés 
albirables publicacions que ha estampat durant tots els temps la docta 
Acadèmia de la Ran1bla de Barcelona. 11 

Igualment cabalosa de dades i de les més diverses procedències és la seva 
història de l'excursionisme català, compresa dins !'«Enciclopèdia de l 'Excur
sionisme» publicada per Ra fael Dalmau. Són 1nil planes in1preses i un escaig 
molt llarg, que amb prosa molt suggestiva i amb dades n1olt concretes i so
vintejadamenl cic primera mà, ens fa una relació d'aquesta activitat tan con
siderable i posit iva de r esultats con1 la dc les nostres entitats excurs ionistes. 12 

L'obra de l 'lglésics mnple tot el primer volum de l'«Enciclopèdia» i una bona 
part del segon. Parella o fillola d'aquesta història de l'excursionisme és l'abreu
jat compendi sobre el Centre Excursionista de Catalunya, del qual l'autor ha 
es tat m embre destacat i directiu, i que divulgà la «Miscellanca Barcinonen
sia».l3 

I , encara, una síntesi històrica de la Junta de Comerç de Barcelona (1760-
1847) i la seva obra cultural, publicades dins els «Episodis de la Història» de 
l'esmentat editor Rafael Dalrnau.1

'1 

LA B [QGRAF f i\ 

Un altre dels gèneres hi tòrics conrea ts més assíduament, assolint-h i un 
nivell notable de consideració, és la biografia. Poques vegades haurà llegut a 
l'Jglésics -potser hauríem d'haver elit abellit- d 'afrontar la biograrm d'un 
personatge estelar de la nostra h istòria. Generalment l'ha guanyat l'afany dc 
clonar a conèixer persones més amagadisscs l'obra de les quals, per determi
nades circumstàncies -destaquem, entre elles, el cofoisme localis ta reusenc
li ha agradat de fer conèixer. 

Cronològicament s'imposen els esments del poeta selvatà Ventura Cassal, 
dc Joan Salvat Papasseit, i dels reusencs que aportaren llur concurs a la re
naixença literària de Catalunya; aquesta darrera r e ferència - i també la 1nés 

10. El guerriller, 1961; Pere d'Urrea, 1964; El setge de Tarragona, 1965; El setge de 
Cambrils, 1967; L'entrada, 1968; i L'aiguat de Santa Tecla, 1971. 

11. «Memorias» d'aquesta Acadèmia, 1964. 
12. Vol. J, 1964; li, 1965. 
13. «Misccllania Barcinonensia», 1966. 
14. Síntesi, i L'obra cultural, 1969. 
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considerable de totes tres- en coHaboració amb Joaquim Santasusagna i 
Pere Estrada.15 

Fins uns quants anys després de la guerra no reprèn l'embranzida biogrà
fica amb l'aportació que significa la presentació dels textos geogràfics de Pere 
Gil i Mateu Aymerich. 16 Més a tenció mereixen la seva biografia del p intor 
r eusenc Baldomer Galofre, la p resen tació de l manuscrit setcentis ta de Celdoni 
Vilà, l'estudi biogràfic dc l 'escultor Joan Roig i Soler, la presentació de l 'epis
tolari de Pròsper de Bofarull, la s ilue ta vigorosa del bibliòfil Pau Font de Ru
binat ,lj tots ells personatges r eusencs. En un altre caire de consideració cal 
esmentar les biografies dels capdavanters de l'excursionisme català c ientífic, 
mossèh Jaume Oliveres, Norbert Font i Sagué, un grup dels assenyalables 
primers excursionistes, Lluís Estasen, i Juli Soler i Santaló.18 Igualment cal 
q ue considere1n ací la p resentació dc les men1òries científiques inèdites del 
vilafranquí Manu el Barba i R oca i de Francesc de Dusay i de Marí, i els es
n1ents biogràftcs dels homes cic ciència Antoni Martí i Franqués, i Francesc 
Salvà i Campillo.19 

Després d'uns pocs anys d'aparent calma en aquest senlit, i mentre donava 
a l 'es tan1pa la m ajoria dels treballs darrera ment relacionats, e l 1965 reprèn 
les seves biografies de personatges reusencs; adés presentant llurs manus
cri ts com en el cas de Josep Güell i Mercader, i el gendre d'aquest, Plàcid Vidal 
- nat a Alcover; però adscrivjble a Reus per moltes i poderoses motivac ions
com l'esn1ent d'uns per onatges 1ncdievals que hi protagonitzaren Ja vida 
en el segle XV, i l 'escriptor Francesc Gras i Elias.'~0 

Un esm e.nt par ticular mereix la biografia de Ja dansarina R oseta Mauri, que 
en dos volums publicaren les «Edicions de la Rosa de Reus» l 'any 1971. Josep 
l glésics comparteix discretament la con1posició d 'aques ta obra amb el mala
guanyat Ferran Canyameres, al qual havia estat encomanada, que hauria pogut 
enllestir amb la seva acreditada traça; però que ben poca cosa hi pogué fer, 
si és que hi féu res, perquè la Parca se'ns l'endugué.n 

¡ . 

E L F .ET COMARCAL l L i\ SEVA Jll STÒRJ A 

J a hem dit que les nostres referències sobre l 'obra catalogable dc Josep 
Iglésies historiador, s'inicien amb un treball sobre la delimitació del Camp de 
Tarragona. Però aquest títol m és genèric - de parença primordialment geogrà
fica- ens ve aviat enriquit amb l 'estudi de les fonts històriques en funció 
d'aquella delimitació : la senyoria de Tarragona, un projecte de comtat. Aquest s 
títols dels anys 1926 i 1927, són refosos en un volum definitiu estampat el 
1930, a1nb aquest títol tan diàfan: Delim.itació del Camp de Tarragona. La font 
històrica en la demarcacia de les comarques catalanes, que dóna tota la di
mensió his tòrica que cal concedir-li. ~ 2 I aquesta mateixa considerac ió i valo-

15. «Rev. Centre de Lectura», 1927, 1928 i 1933. 
16. Any 1949. 
17. Els quatre primers títols publicats a «La Rosa de ReuS>>, 1953, 1954, 1955 i 1960; 

el darrer per l'Associació Excursionista de Reus, 196 1. 
18. Mossèn Jau m e Oliveres, 1962; Norbert Font i Sagué, 1963; Els primers, 1964; Lluís 

Estasen, 1966; i Juli Soler, 1971. 
19. Manuel B arba i Fra11cisco de Dusay, 1964; Un moment, i La contribució, 1965. 
20. Sobre Josep Güell, dos vols., 1965; Vidal; La part inèdita, 1968, i El convencionalis

me, 1970 (el primer treball d ins Revis ta del Centre de Lec tura; .Entorn d'uns all s digna
taris, id., 1967 i Sobre Francesc Elias, id., 1969. 

21. La dansarina, 1971. 
22. Revista del Centre dc Lectura, 1926 i 1927; el volum definitiu , 1930. 
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ració és aplicable als seus treballs parells sobre el Priorat, i sobre les comar
ques meridionals catalanes. 23 

EL temari comarcal és un dels que sovinteja més en l 'obra iglesiana; indes
lligable, amb influència variable, però sempre detectable, del fet històric que 
mai no menysté. D'abans de la guerra enregistrem Acció comarcal, que en la 
seva segona tongada s'aclareix com a converses sobre temes d'interès local. u 

Després de la guerra la represa del temari deriva cap a la comarca d'I gualada, 
i la seva cartografia. 25 

És remarcable el seu estudi sobre la població comarcal al segle XVI. I amb 
una influència del fet històric n1és dilu'ida, potser, cal recollir dos manuals di
vulgatius sobre comarques.26 I els interessants articles sobre les ametistes 
del Montseny, els comtats dc l'altre vessa nt pirinenc, i les muntanyes d'entorn 
del CamP' dc Tarragona.27 

Amb no gaire exigència aplegaríem en u.na subdivisió d'història agrícola 
i econòmica dc les nostres comarques uns quants treballs tots ells n1olt as
senyalables sobre el canal d'Urgell; sobre el flage ll dc la filoxera de la darreria 
del egle passat; sobre e ls conreus actius a l vèrtex meridional de Catalunya, a 
Gandesa, al Camp dc Tarr agona, a la Conca dc Bnrberà, al terme de Reus; 
i l'encaix espacial del cercle econòmic del Segre.n 

L A HfSTÒRTA , SUPORT DE LA FANTASL\ 

Josep Iglésies ha tingut una singular traça, amb dedicació tenaç, sos tin
guda, ovin tejada i feliçment reeixida, a evocar-nos fets j personatg~s pretèrits, 
atenycnts sempre gairebé a les comarques de l Can1p i les veï~1cs i en certa 
manera tributàries. Ja ho hen1 manirestat: e.ls seus t"' '!les narratius , inflats 
per una fantasia exhuberant, només es veuen frenats, de talli. ·- ~ t~.:1 t, pel 
fermall d'una dada concreta, d'un fet rigorosament històric que esoev é c1 
canemàs on broda el seu verb esponerós farcit d'imatgeria i de permissions 
li tern ries. Però en la càrrega d'història local pesa com un plon1. 

Se ria ad ient, ací, dissecar Jes albirablcs obres de l'Iglésies on la història 
local, la biografia, esdevé suport de Ja seva fantasia. Aquesta mena dc liter::~
tura , característica de l'autor, s'enceta amb un volum deliciós: La terra d'en 
Galleri, que assolí tan bona acollida que degué empènyer el de Scala Dei, tots 
dos d'abans de la guerra i aquest amb una segona edició l'any 1957.::!~) Després 
d'ella els volums se segueixen amb L'esment diví, de pinzellades magistrals; 
Les ciutats del món, evocacions de petitc locali tats desaparegudes o en tràn
sit de desaparèixer, fascinadores j saborose ; La gerra d'ossos que fa r eviure 
una colla de personatges amb gràcia i amenitat, una pura delícia llépola i 
atrac tívola ; com Siurana, on el grat plau fln al contcntament; com Saó de 

23. Aques ts do" treballs sortiren a la Revis ta del Centre de Lectura el 1930 i 1931; i en 
tiratge a part, millorats, el 1930 i 1933, respec tiva ment. 

24. Revista del Centre dc Lectura, 1931 i l933. 
25. L'assa ig estampat com del 1938, cal considerar que no és anterior al 1943; el canvi 

dc data, altrament sempre primerenca, fou recomanada per motius atendibles dc clan
destinitat. Les terres igualadines, a la «Miscl. Aqual.», 1949. 

26. Distribució comarcal, 1957; La reaWat, 1966; j La divisió, 1967. 
27. Una mernòria, 1964; j Les il·luslracions, 1965, a pareguts a «Muntanya»; Agraïment 

a les muntanyes, al «I Certamen Ut. de l'Associació Excursionista de Reus», 1965. 
28. Els conflictes, i La crisi, 1968; Las superfícies, «Memorjas de la Real Academia de 

Cie ncias y Artes)), també 1968; Las areas, Estadística i Situació, «Cuad. de H istoria Econó
mica dc Cataluña», 1969-1972; La superfície, Revista del Centre dc Lectura, 1968; i L'encaix, 
dins «Les terres de Lleida», 1971. 

29. La terra, 1932; Scala Dei, 1935 i 1957. 
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llegenda, una noveHa divertida i satisfactòria. Tot plegat literatura complaent 
per a lectors exigents, sibarites, de no fàci l contentamcnt.3 0 I ací, encara cal
dria r elacionar el Llegendari de Sant Bernat Calbó, ja aHudit. 

LA GEOGRAFIA 

El fet de l 'historiador, en Josep Iglésies s'implica necessàriament en tots 
els altres conceptes específics en què pot ésser considerada la seva polifa
cètica dedicació d'escriptor. Aquesta in1plicació potser no és acusada en algun 
títol en coHaboració o no; 3 1 però hi és evident en tractar del paisatge i la vida 
a la Val( del Brugent, dels camins rodats del Pirineu al segle XV lli, de la re
lació que d'aques tes muntanyes fa Aparici, dc la cartografia sobre l'Ebre ca
talà en els segles XVI al XV IH i la síntesi de la genera] de Catalunya pertanyent 
als segles xv-xvn L, la localització geogràfica de l 'obra de Bertrana, etc.3

:! 

Cal que fem esment ací de l 'estima que l'lglésies ha tingut per la toponí
mia. El seu recull de topònims del terme de la Riba, u] tra la transcendència 
d'inic·iar la pràctica de donar a conèixer aquesta mena d'estudis ha esdevingut 
altament alliçonador. Avui exist eix a Catalunya una veritable escola que arre
plega i cataloga e ls nostre topònims, especialment desenvolupada a les co
marques tarragonines. Aques ta m ena de reculls proporciona n1oltes dades a 
la his tòria i coneixença locals. El mateix Iglésies, en prologar la publicac ió 
dels topònims dc Reus recollí ls per Ramon Amigó, hi dreça tota una mono
grafia local. a:~ 

Però on Josep Iglésics ha desplegat una activitat veritablement sorprenent, 
és en Ics seves obres sobre demografia.a'1 H a estat dit d'ell que mai no ha in
cidit en ten1es d'hi.stòria general. Però la seva decticació perseverant, atent, 
conscienciosa i de resultats extraordinàriament positius en el camp de Ja 
demografia ha po at a l'abast una sèrie d'obres de les quals l'hi toriador ge
neral ,d'ací endavant no podrà prescindir. Els tractadi s tes de la història, hu
mana, socl,a1, econòmica de Catalunya, sabran va.lorar l'enorn1c servei que 
Iglésics ha pre tat al país amb la eva imponderable tasca investigadora en 
aquest sentit, e l espectaculars resultats de la qual que han vist la llun1 no 
són sinó copioses i voluminoses an ticipacions d'una gegantina dedicació de 
metes d ifícilment precisablcs. 

Tanmateix, la producció iglesiana sobre demografia és molt cabalosa, tant 
si considerem el nombre dc títols que hi ha dedicat, com si esguarden1 l'ex
traordinària den ilat de molls any. que apleguen centenars i centenars dc 
planes impreses i milers i 1nilcrs de xifres e tadíst iques. Alguns dels títols 
convenen generalment a tot el país; :l:í però també h a dedicat estudis concrets 
a diverses comarques i localitats catalanes, com Igualada, Lleida, la conca de 

30. L'esme11t, 1947; Les ciu/als, 1948; La gerra, 1949; Siurana, 1960; i Saó, 1953. 
3l. Pensem en els Eleme11ls, 1938; Geografia (Acdos), 1960 i 1968, posem per cas. 
32. Paisalge, Revista del Centre de Lectura, 1927; Els camins i Els Pirineus, «Vèrtex», 

1975 i 1974, respectivament; La part catalana, Revista del Centre dc Lectura, 1970; Síntesis, 
«Serra d 'Or», 1971; i La localil-;.ació, dins el vo lum dedicat al centenari de Bertrana, 1968. 

33. La Riba, 1953; i Els topònims (pròleg al llibre cl'Amigó), 1957. 
34. Tot i que aquest aspecte és degudament eslucl iat en la present misccHània, no ens 

podem excusar, aci, de fer-hi una compendiosíssima aHusió. 
35. Per exemple: El poblament, «IV Congrés d'Història dc la Corona d'Aragó», 1959; 

La població, 1959; R esum, «MisceHània Fontserè», 1961; El movimiento i El fogaje, «Mem. 
Read Acad. Ciencias y ArteS», 1961-1964; La població, 1966; La macrocefalia, «Anales Socio
logia», 1966; Com es feia un fogatge, «VTII Assemblea d'Estudiosos», 1967; Jndagaciones, 
«Mem. Real Acad. Ciencias y Arles», 1965-1967; El ce11s, 1969 i 1970: i Avance, «Memorias 
Real Acad. Ciencias y Artes», 1973. 
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Barberà, Tarragona, el Maresme, el Pallars, i la seva estimada vila de Reus 
que li ha fet sovintejar els esmerços.36 I encara un cens de població monacal 
catalana.37 

ACABAMENT 

Encara que pressosament, ans d'acabar escau de recollir l'es1nent d'unes 
fitxes que no hen1 inclòs en els epígrafs anteriors, i referents a dades sísmiques, 
a un manuscrit del segle XV, a un itinerari del 17 88, i a Miralles. 38 

No podem. dir si Josep Iglésies, en plena producció científica i informativa, 
i al qual desitgen1 llargs i fructífers anys de vida, passarà a la història con1 a 
historiador. Que passarà a la història n'esten1 ben certs; però que hi passi 
classificat com a historiador, no n 'estem tant. Però també este1n certs que 
d'altres hi han estat encasellats amb 1nenys n1èrits que ell. I tan1bé -i això 
és important- que la seva dilatada obra caldrà que sigui tinguda en compte 
pels actuals i futurs tractadistes de temes històrics del nostre país, inexcu
sablement. 

36. Igualada: El poblament, <~VII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó», 1962, i 
Evolució, 1972. Lleida: Lleida, «Bol. interior Centro Leridano», 1965-1966. Conca de Barberà: 
La població, «VIII Assemblea d'Estudiosos», 1967. Tarragona: .El co·rregiment, «Homenaje 
a V. Vives)), 1971. El Maresme: La població, 1971. El Pa.llars: Taules, a «Els problemes del 
Pallars Sobira)>, de M. Riart, 1972. Reus: Reus en el moviment, «Reus», 1967; La demogra
fía, 1967, Reus en el cens, La població, R eus en el conjunt, 1969; i El volum, 1973, aquests 
cinc darrers esments a la Rev.ista del Centre de Lectura. 

37. La població, «li Colloqui Història del Monaquisme Català)), 1972. 
38. 209 i 214. Recopilacions, 1971; La còpia, i De Castelló, «Muntanya)), 1966 i 1968; i 

Miralles, «Igualada)>, 1973. 
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Narracions i llegendes 

per A lbert MANENT 

Xavier Fort, en una a fi nada i extensa presentació dc L'hon1e i de l'obra, 
e. criví qu e «la literatura de creació és el vessant m és discutit i discu tible 
d 'Iglésies». 1 En una literatura que ha vist el triomf del Noucentisme, els ca -
tells de foc dc l'Avantguarda, el culte a la poesia més hermèticam ent simbo
lista o la p uixança temporera del «realism e social», no h a de sob tar la presèn
c ia d'un narrador q ue, en una certa manera, h a m antingut sempre e l n1ate ix 
regis tre literari i no s'h a .mogut d'u ns escenaris b en dc l.i mitats : de Reus fins 
a les muntanyes de Prades i el Montsant. Al capdavaJl , i sense la pr uïja inútil 
d'un encasellament, podrícn1 dir que Josep Iglésies és un ruralist a rerassagat 
que, q uan el Noucenti mc s'ha convertit en un stablishme11t, publica, impàvid 
i joiós, narracions i llegendes dc n1untanya i de la seva ciutat. E l Modernisme 
donà a la primeria dc segle una branca de ruralistes qu e estaven molt en voga 
i avui tenen una curiosa pàtina classicitzant: Víctor Català, Casellas, Vayrcda, 
Bertrana ... Tanmateix, cal convenir qu e ell non1és e nllaça a mb els ruralistes 
en els t em es .i en a lgu ns aspectes tècnics d'expressió. 

iglési~s es considera, però, u n producte de la Univer sita t Nova i de l 'ideal 
noucentist a per l'obra ben feta. Ell h a viscut, de jove, l'esplendor de la ll ui ta 
per la cultura que preconh za el títol d'un llibre de Josep Pijoan. No obs tan t 
això, és en l 'est il -que no trenca mai els cànons fabrians- on s'allunya més 
del stil nuovo, més aviat dolç i irònic, dels noucentistes capdavanters . En 
canvi, el vocabulari, per bé qu e aporta mots genuïns dc la seva contr ada, no 
es d ivorcia pas dc ·la ll engu a li terària comuna. Per b é que l glésies n o ha hagut 
dc llu itar , com els modernistes, amb la in segureta t de Ja gramàtica ni de l'orto
grafia, té un pun t dc demodé, ben d'acord amb els personatges que evoca, 
gens u rbans, i amb els gra ns frescos r urals on passa l'acció de les seves 
narracions i contalles j dc l 'única n ovcl·la p ub1icada. 2 

RRACTONS I AIGUAFORTS DE MUNTA~YA 

E1 seu p ri mer llibre dc cr eació La terra d'en Callarí (Reus, Llibrer ia Na
cional i Estrangera, 1932) sc subtitula «Narracions i pai satges de la munta nya 
tarr agonina» . Ve a ésser con1 un fi ll literari de la guia Les m untanyes de 
Prades, el Montsant i Serra la Llena, d'èxit ressonan t: dues edicions segu ides 

l. Xavier FoRT, Notícia de Josep lglésies en el seu setantè aniversari, «Revista del 
Centre de Lectur a>>, núm. 240 (Reus, 1972), pàg. 1.294. 

2. Osvald CAROONA, a El ruralisme amorosit, «Germinàbit,, núm. 57 (1958), pag. 13. 
parla del «llenguatge art itzat que sembla ja llunyà de la n ost ra època >>, per bé que no ho 
blasma pas, sinó que dubta si no som nosaltres els que ens hem empobri t. 
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(1929 i 1930), escrita en coHaboració amb Joaquim Santasusagna. Es tracta 
d 'un r ecull misceHànic, enquadrat pel marc esplèndid de totes tres serralades. 
Per a l 'autor és «Un llibre pastat a la intempèrie ( ... ) perquè a la vida no hi 
ha delit millor que el caminar». La his tòria i la llegenda de fa una centúria 
s'entrem esclen amb les d 'aleshores. En comentar-ho a «La Publicitat» (2-vr-
1932), Domènec Guansé deia que Iglésies «glossa, amplifica i dran1atitza les 
llegendes i els fets heroics o bàrbars q ue ha sentit contar». I sagaçment 
s'adonà que «hi apunta el gust de l'erudició», però dubtà sobre allò que és 
tradició oral o fantasia de l 'autor. Hom diria que el nòdul de cada contalla és 
au tèntic, per bé que la imagh1ació i una vèrbola rica el vesteixin i vagin creant 
un estil. Pagesos, pastors, lladres, dones d'aigua són els reietons de fondals, 
cingles, carenes i llogarre ts. Maurici Serrahima, des d' «El Matí» (9-n-1933 ), 
escrivia que li havia fet pensar en Trueba, el de les escenes muntanyenques 
dc Santander. I, en ponderava e l llenguatge, «de fort regust tarragoní, s i 
bé ( ... ) és pur, treballat, precís». L'autor hi reviu les aventures de Miquel dc 
Llarg i del Barrulles, «els dos bergants més famosos de les muntanyes de Pra
des»; l'intent d'assaltar el Mas d'en Toni, de Farena; hi evoca Pe lrol, el tèrbol 
cacic dc La Riba a l segle xrx, i lot de recerques inútils o de troballes d'unces 
d'or, sobretot després dc la guerres carl ines. Ultra llegendes de nàiades, d'un 
castell sarraí i una fetilleria de la nit de sant Silvestre. Les evocacions, em
briagades, que hi fa de L'Albiol, Valle p inosa i Salmella són un tast de Les 
ciutats del món. Per a Guansé La terra d'en Gallarí «és obra de creació poè
tica», encara que «l'entusiasme potser e l fa ésser sovint massa prolix», obser
vació que é~ paraHela a la de Serrahima: «Alguna vegada es deixa endur per 
la tendència a l 'altisonància». 

I glésics visqué t renta anys a La Riba i , tot amarant-sc de literatura excur
sionista, r ecorregué a ulls clucs les grans fites dels seus llibres: les valls del 
Brugent, del Glor ie ta i del Siurana i les al tes terres de Mont-ral, els Cogullons, 
La Mussara o el 1natei,-x Montsant. Tothom el coneixia i a les tertúlies vora el 
foc, ll avors que tota la n1untanya era const eHada de masies, anava agavellant 
U'l1. seguit dc fets, reals o fo lk lòrics, d'anècdotes i s'a1narava del paisatge que 
ha [orni t tota la seva literatura. En homenatge a tant s muntanyencs que l'aco
lli ren o li feren avinent la riquesa de llur m emòria col·lectiva, escriví Les ciu
tats del món (Barcelona, Edi toria l Arca, 1948),3 un dels seus llibres 1nés cone
guts i celebrats pels lectors. El títol, deliciosament irònic i que parteix d'una 
corranda popular, es r efereix a divuit pobles o llogarrets -alguns de mitja 
dotzena dc cascs-, esparsos sobretot per la erra de Prades, però també per 
la conca del Gaià o vora la Mola de Col ldejou. Heus-los ací: Arbolí, La Bartra, 
E ls Cogullons, Colldejou , Farena, Gal licant, Gavadà, Llaveria, Miramar, La 
Mussara, Mont-ral, Pontils, Pratdip, Querol, Rojals, Santa Perpètua de Gaià, 
Sclma (que havia tingut metge, mes tre, rector i vicari i dos ferrer s : tot són 
runes) i Vilanova de Prades. La meitat són , avui, despoblats, perquè els 
muntanyencs, fatigats per la gleva dura i el bosc ferreny, han emigrat a la 
plana «pròdiga, ubèrrima i temptadora». Endut pel li r isme i per l 'an1or que 
els duu, més que pel detall h is tòric, Iglésics broda el paisatge, els noms de 
lloc, les cases i els carrerons. Idealisme, entusiasme, transfiguració d'una rus
t iquesa, rònega o decadent, però feta poesia: «Arna de n1cl selvàtica, clapet dc 
rovell dalt d'un roc, fu1nerola de pastor, ¿has puj at, daurada Llaveria, l'escala 
blavissa que et fa Ja serra per conrear els núvols?». 

Amb Saó de llegenda (Barcelona, Editorial Dalmau i Jover, 1953) ens ofe-

3. Cal recordar que Salvador TorreU i Eulà lia, fundador d e la Llibreria Nacional i 
E trangcra i de l 'editorial Arca, ha estat el principal editor d'Iglésies. 
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reix un dels pocs drmnes rurals de la postguerra. L'acció se situa, poc després 
de la primera guerra carlina (1833-1840), al caseriu de la Caden eta, en t ern1e 
de Mont-ral. Iglésies adverteix que només alguns detalls són verídic:.. I diríeu 
que la trama s'allargassa perquè ell es pugui cmnplaure descrivint el pas de 
les estacions, el temps de les collites, el costumisme i les formes de vida. El 
paisatge, esquerp o paor ós, hi domina. Cardona hi troba «Com un desig de fer 
reviure el paisatge per dan1UI1t d'un argument que r ecordava el de Vayreda i 
es cloïa amb un final duríssim, com els de Víc tor Català.'.t L'Abdó de ca l'Escolà 
i la Cèlia de cal Feliu són els personatges centrals. El primer , antic voluntari 
carlí , esdevé hereu escan1pa i cap de partida de bandolers a les muntanyes 
de Prades. Cèlia, tot i fest ejar d'anys an1b l'Adr ià de cal Gendral, sent com una 
admiració i l'embruix del malfactor. L'Escolà no els deixa de petja: incendia 
la masia de l'Adrià i un atzar evita que les flames s'enduguin persones i edi
fici. Cmn en una persecució invisible, sovint es fa present a la noia, mentre 
el promès viu ateJ:rit. El bandoler segresta un moliner r ic, Biló, i , com a 
penyora, pengen a la porta un dit del segrestat .. Finalment, talment una pel·lí
cula de l 'Oest, el dia de les noces entre Cèlia i Adrià l'Escolà n1ata el marit a 
l'església i rapta la noia. Llavors se li desfcrn1a l'instint de faune, però, en un 
replà de cingle, abans d'ésser violada, Cèlia es clava u n ganivet mortal. La 
narració a vegades és excessiva i la na tura esdevé un personatge omnipresen t : 
fatídi ca o ídíHica, sensu al o opressora, atia odis i vendettas. La ferotgia de la 
n1untanya és com la d'unes certes salvatgines : «Després del feste ig - escriu 
l glésies- , quan l'Adrià r etornava a la casa paterna, en encar ar-se ara tot sol 
amb la tenebra, es sentia de nou ple d'un gran desassossec. La taca obscura 
dels arbres sorgia tot de sobte, a n1ida que hon1 avançava. Pe rcebia d'una ma
nera aclaparant l'olor de les h erbes dels marges, de les fulles podrides, de la 
reïna i de la t erra eixuta. S 'aturava, fitava la negror fins a fer-li n1al als ulls, 
parava l'orella atenta i , de vegades, es posava a córrer pres d'un infantil 
terror». 

En el gran retaule rural (Víctor Català batejà l'autor en una carta de «el 
gran agabellador de les panoràmiques imn1ensitats» ), es perfilen amb traç 
vigorós i tin ta r ealista d'altres personatges. Així e l. rector de Mont-ral, carlí, 
enemic de les ciutats, que escridassa la gent i els convjda a sumar-se a les 
hosts de don Carles, fins al Fraret, el pastor, que se les heu amb els llops (en 
algunes de les escenes n1és basardoses de l 'obra) i té la sa\riesa del 1nuntanyenc 
i alhor a el posat garneu i bon jan de qui dorn1 al ras o en una balma o, si 
cal, es passa la nit darrera el rastre d'una geneta. L'incendi de Prades pels 
carlins i el pas per aquelles muntanyes de Ben et Tristany o del Llarg de Co
pons són episodis reals que fan lluir més el vernís històric de la noveHa. 

Capta de fantasies (Santes Creus, Fundació Roger de Belfort, 1976) aplega 
rondalles o bé narracions d'ambient medieval. Iglésies retorna a l'escenari on 
es mouen habitualment els seus per sonatges: la serra de Prades, Farena, els 
Motllats, el Brogent, la Mussara ... Els llops és una història r osa i té com a fons 
la picabaralla entre els senyors de L'Albiol i de La Mus sara i el triomf del 
galant enfrontat an1b dos llops, que semblen reals. L'ermità Era Cerní va fer 
un judici tcn1erari sobre el suposat acoltellador d'una n1are i dos fillets. Anys 
a venir, un malfat el dugué a la forca, tot essent innocent, amb la mateixa 
acusació. Fra Gereno, ermità del Montsant, va dur la infelicitat a una pobra 
masia en fer -los descobrir una gerra d'unces: «A casa s'hi ha posat el dimoni 
amb la troballa de l'or. .. ». V etlla de Nadal és la història d'un aparegut i Un 
remot miratge el clàssic encanteri. L'afusellament de l'àvia Boronada és un 

4. Osvald CARDONA, Zoe. cit., pàg. 13. 
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episodi negre de la darrera guerra carlina. Els liberals, en no trobar al cemen
teri de La Mussara el cadàver del famós cabdill carlí, «Cercós», «afusellaren» 
el darrer cadàver de les sis caixes descolgades. La llegenda de la roca Monera 
repeteix l'antic n1otiu d 'un cavaller i una pastora, estin1bats tot lluitant per 
no ésser forçada: al capdavall ella resultà iHesa. La creu dels Albellioles és un 
cas de venjança i un acoltellam.ent aturat per un Iniracle. I El molí del Marçal 
és un breu drama rural, motivat per l'enfondrada d'un n1olí del Brogent durant 
l'aiguat de Santa Tecla. 

Capta de fantasies sintetitza les preferències i l'estil narratiu de Josep 
Iglésies. 

LLEGENDES J IIJSTÒRJA REDIVIVA 

S cala Dei (Reus, Llibreria Nacional i Estrangera, 1935) - reeditat per la Bi
blioteca Selecta el 1957- és dins el gènere llegendari el llibre més extens, 
tr eballat i important, esmaltat dc poesia i an1b l'arquetípic estil i a1nbient 
rurals. 

El famós monestir, esventrat també després del 1835, fou un dels més po
derosos de Catalunya i el seu don1ini i el seu record planaren o planen encara, 
enllà dels rodals del Priorat. Iglésies tria les llegendes o els fets històrics do
cumentats i ds presenta mub esplendor literària i un cert abarrocament lin
güístic. Guansé, en glossar-lo («La Rarnbla», 7-JII-1936 ), hi trobà n1és fantasia 
que història i escriví que «el passat hi reviu imaginativament amb una rever
beració plena de vida», a més de r ecordar-li Eça de Queiroz. El subtítol és 
ajustat: Aiguaforts de la vida monacal. Els dotze episodis, de segles coinci
dents o divergents, presenten comuns denominadors, trets dominants: d'una 
banda se1nblen fragments dc vides dc sants, perquè els monjos que hi perfila 
no són els que el poble acusava de gasius, d'atresoradors d'or o del bene.fici 
dels delmes. No. Prac tiquen l'amor de Déu, tenen un tracte humà i de servei . 
L'autor en la seva precisió terminològica demostra conèixer Ja història del 
~ones tir, els llibres d'hores i dc devocions, l 'esperit i les severes regles n~o
nacals.5 Tota l'obra és amarada d'un sentit de comunicació amb Déu, d'una 
fe sobrenatural dels 1nonjos, i alhora d'un clima miracler i de la dicotomia 
clàssica t emptació-pecat o pecat-penitència. La Mare de Déu i el dimoni són 
personatges familiars als protagonistes i s'aparei"<en sovint. Aquell racó de 
1nón té, dalt, la tutela inquietadora del Montsant: «El cingle bmnbat, gris
blau i rosa, senyorejava majestuós dan1unt els en derrocs de Scala Dei que 
s'amuntegaven vora un flumissell parlador ( ... ). La visió de l'enorme pany 
rocós no el deixava. Era corn un gegant guardià, en eterna vigilància». Els 
tipus dels frares són de tarannà i destí diferent. Un per obediència va a la · 
Conreria a tenir cura de]s malalts de la pesta; Lm altre amb el cervell capgirat 
per la penitència, es vol crucificar con1 Jesús; el germ.à cuiner fa equilibris 
per compaginar l'ofici diví amb l'ofici profà; fra Simonet parlava a1nb sant 
Blai i socorria els pobres. De mé~ gruix històric són les vides de fra Juncosa, 
que somiava ésser un nou fra Angèlic, i aquest claimon el corsecava. Deia: 
«Jo pinto a1nb els dits» i referi nt-se al prior: <<Decididament aquest sant home 
em vol condemnar a fer còpies», per evitar el contacte amb el món. També el 
pare Fort, que tothom anon1enava «Sant Joan Fort», lluitava amb els fa ntasmes 

5. Iglésies ha publicat manuscrits inèdits del moneslir, amb pròleg i notes : El llibre 
de cuina de Scala Dei (Barcelona, Fundació Blasi i Vallespinosa. 1963) i Libre de les obli
gations que tenen los frares llechs de la Cartuxa de Scala Dei y · sennonies que dehuen 
observar en lo cul to divino (Barcelona. Fundació Blasi i Vallespinosa. 1970). 
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de Ja carn i feia miracle . «La prova dc la pesta, I 'escena dels leprosos, l'incendi 
del bosc i l'aiguat que nega el convent es corresponen amb les pàgines m és 
típiques dd rcalisn1e rural, que ací urt mitigat per Ja dcvoció».(j Però tot és 
èxtasi, misteri, aHucinacions i rigor de la regla de sant Bru. També recull la 
llegenda dc Ja visita al monestir dc Ja reina Maria, muller d'Alfons el Magnà
nim, que va fer la facècia de violar Ja clausura disfressant les seves dames de 
cavallers. 

L'es111ent diví (Barcelona, Editorial Arca, 1947) és un bell esple t de tradi
cions locals, que l'autor, en bona part, h avia après de la seva àvia. Escrit an1b 
força contenció i es tilització lingüística, r e1lcctcix tota una espiritualitat: la 
fc i Ja çrcdulitat, el premi i el càstig. Com a «eximpli» pietós, el pecador sovint 
troba un escarment' de seguida i la pobrissall a assoleix, per un m iracle, una 
partícula dc la fe l.icitat que té promesa a l'altra vida. L 'esment diví no té el 
paisatge cmn tma figura de primer rengle. No smn a les carenes feréstegues 
dc Prades, sino al pla del Camp, en una ciutat feincjadora i menestral com 
Reus i l 'autor va descabdellant l'ambient i pintant el tarannà dc la gent. 

La Marc de Déu, com una fada de rondalla, ajuda els que la invoquen. Així 
a Elisa dc Boixadors, una donzella que viu una història romàntica i pietosa 
(possiblement enregis trada a les cròn iques) amb e l cavaller Arnau de Cervelló. 
Un cabell d'or, que la Verge dóna a Gracieta, i que al capdavall li servirà com 
a dot, equival a qui sap les unces que l 'argenter Olzinelles havia d'oferir en 
prometença. Isabel Besora, «la pastoreta», tan popular avui amb un monument 
a la ciutat, devota de Madona, rebé l'ordre que Reus fes sorti r la processó 
amb la candela per aturar el dantesc flagell de la pesta, al segle XVI. Ningú no 
la creia, però dugué un senyal celesUal i llavors, entorn de «la xiqueta del m i
racle» s'alçà un gran rebombori , un e1nbriagament coHectiu i s'aturà la glànola 
i es guariren els malats. El braç baldat o Magin.ot són clos exemples d'escar
ment sobrenatural. El primer és e l cas d'un home, guarit per la Verge, que, 
p er Jes seves disbauxes, se li tornà novament el braç insensible. I el segon 
quedà .estrafet, després d'haver escarnit el famós Crist de la Sang. El capgirell 
recorda el pas per Reus dc sant Vicenç Ferrer, amb una gran onada d'emoció 
i de penitència i amb algun miracle funcional, com fer que no es mullessin el 
que l 'escoltaven. El darrer quadre miracler presenta un deliciós episodi -sem
blant a Les floretes dc ant Francesc-: sant Salvador d'Horta arriba a Reus, 
castigat perquè no parava de fer miracles. La seva presència, quasi secreta, 
fou victorejada per un estol de tolits j de miserables que 1 'invocaven. Com 
un d'altres sants, fra Salvador d'Horta, amb dolcesa, sense urc, parlà amb les 
bc tiolcs i féu guaricions a dojo. 

La Rerra d'ossos (Barcelona, E di to rial Arca, 1949) forma un enfilall dc vint
i-sis estampes de per onatges o dc moments reusencs. Partint d'unes ba ·es 
històriques autèntiques, Iglésies bandeja la pura erudició i dóna carn i lluen tor 
a la narració literària, sen1blantmen 1 a Històries de coneguts, dc Rafael Tasis, 
per posar un exemple, i que reviu moments esteHars de la vida dc Catalunya. 
Part d'aquesta galeria de reusencs són eclesiàstics, uns de renom, d'altre, 
d'obscur , però d'una vocació ferma i una existència atzarosa: el mercedari 
Joan Jover, redemptor dc captius, que fou martiritzat; el mL ioner Francesc 
Rocamora; Miquel Domènec i Vec iana , bisbe dc Pittsburg, que al Concili Va
ticà T s'onosà a la infaHibilitat del Para; sor Vicc n1a, una humil religiosa du
rant la Guerra del F rt11"Cès; Francesc Robuster, bisbe de Vic: fra Guillem de 
Barberà , bisbe de Ll eida, coHahoraclor de sant Bernat Calvó · el icsuïta Pere 
Gil, que c. criví una història natural dc Catalunya i traduí el Kempis al català. 

6. Osvald CARDOXA, Ioc. cit., pàg. 13. 
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I també sant Bernat Calvó i Pere de Luna, quan passà per Reus. I l'obra evoca 
igualment dos erudits: Pròsper i Andreu de Bofarull; el diàleg del poeta Joa
quim Maria Bartrina, ja moribund, amb Verdaguer; l'existència fugaç d'Hor
tensi Güell, tocat del «mal du siècle»; Pere Guitart, l'artista del segle xvi, i el 
pintor Baldomer Galofre. I , no cal dir, els personatges recents, vistos a través 
d'un apunt de retrat o d'una anècdota: Prim, Fortuny, Gaudí, Roseta Mauri. 

Contalles de Mas Calvó (Barcelona, Editorial Barcino, 1958) és una de les 
r ecreacions més reeixides i fines de Josep Iglésies sobre els miracles de la 
infantesa de sant Bernat Calvó, que no recullen les hagiografies. Sobri i brodat 
alhora, l'estil agafa la tendresa que escau al tema. I saber com l'infant va fer 
tornar al brocal una sabateta que havia caigut al pou; com, amb un càntir d'oli, 
féu brollar una deu inestroncable del mateix pou, en època de gran eixut; com, 
en un any de fan1 féu coure uns grans còdols al forn que es tornaren pa; 
com, una tardor, que no podien vcrcn1ar perquè no hi havia raïm, n'espigolà 
uns gotims i al cup, talment el1niraclc dels pans i dels peixos, es multiplicaren; 
com predicà el primer sermó als peixos de la platja de Salou on es banyava: 
l'escoltaren i l 'obeïren. Com les fulles seques, en manar-los-ho delicada1nent 
l'infant, s 'envolaren de la porxada del mas. L'autor hi afegeix miracles més 
tardans i havent mort el sant r essuscità un nen, esclafat per un carro; guarí 
un infant cec i tornà la visió a un altre que havia perdut un ull; un núvol 
d 'ocells, apareguts de sobte, esbandí la plaga dc les erugues que havien envaït 
el terme de Vila-seca de Solcina. Els miracles han estat molt populars i ex
pliquen el tarannà del qui seria futur bisbe de Vic i abat de Santes Creus. 

Siurana (Barcelona, Editorial Barcino, 1960) se subtitula narracions, però 
és un llegendari. S'obre amb una visió exacta i alhora transfigurada de l'ar
dida fortalesa que fou el darrer baluard dels sarraïns a la Catalunya Nova. 
Tres llegendes hi són llargament glossades i àdhuc analitzades críticament. 
La reina mora que saltà a l 'abisme, des del castell, per no caure presonera; 
el jueu que lliurà als cristians que l'assetjaven les claus de Siurana, i la Cova 
de Dona Blanca, on aquesta filla del comte de Prades, havent estat seduïda 
àbans, passà anys. De primer havia estat tancada a la torre del castell. També 
explica, amb aire de narració, dos fets històrics, un d'ells molt important: 
l'estada de Carles el Coix, rei de Sicília al castell de Siurana. S'havia rendit a 
Roger de Llúria i amb el temps fou baratat pels seus fills, Robert i Lluís, que 
s'hi passaren molt de temps.7 El darrer fou bisbe de Tolosa i és conegut com 
sant Lluís de Brignoles. 

Iglésies s'esplaia novament pels plans i els barrancs, els cingles i les ma
sies, que descriu a lloure i torna a ésser un narrador rural i l'experiència geo
gràfica li fa trobar una dimensió al paisatge que no és la de tothom. I, oda 
o elegia, s'embadaleix amb Siurana, la vila roquera i aspra que, com va es
criure Josep Carner, només es pot acabar «fe ta rocall per armament de 
fones». 

7. Val la pena de consultar l'obra d 'Eufc mià Fort i Cogul, Notícia de Siurana de Pra
des (Santes Creus, Fundació Roger dc Bclfort, 1975) . 
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L'obra biogràfica de Josep lglésies 

per Ramon AM IG6 

L'estudi de personatges rellevants s'orienta en dos sentits primordials en 
l 'obra biogràfica de Josep Iglésies: la seva ciutat nadiua, a través de deu per
sonatges que hi resulten sobresortints i que donen lloc a nou treballs publi
cats, i les figures no reusenques que s'han destacat per la seva dedicació al 
coneixement o a l'estudi de la terra, en un sentit contemplatiu o amb un in
terès d'investigació, i que han ocupat fins ara quatre volu1ns i quatre articles, 
a part d'una obra dedicada als primers excursionistes, amb pinzellades esque
màtiques per esbossar unes quantes personalitats d'un cert moment. 

Aquesta constatació inicial respon a dues constants en les predileccions i 
els afectes de l'Iglésies : el seu enamorament insubornable per la ciutat on va 
néixer i el seu amor per Catalunya, consolidat ja en la seva joventut amb la 
descoberta dels paisatges naturals i les peculiaritats hu1nanes del país, a tra
vés de l'excursionisme. 

La irtvestigació de la vida i l'obra de gent reusenca que s'ha distingit en 
alguna activitat d'ordre espiritual és un homenatge actiu i fecund a la ciutat 
que els fou bressol comú i de la qual malgrat no residir-hi, mai no s'ha sentit 
allunyat, ans hi ha continuat estretament lligat per vincles familiars, per fide
litat a velles amistats i per una sensibilitat filial que sempre ha estat alerta 
de qualsevol esdeveniment, gran o petit, que hagi afectat qualsevol aspecte 
-físic, moral, inteHectual- de la «seva» ciutat del «Seu» Camp. La recopilació 
de la trajectòria excursionista i d'estudi de la geografia dels peoners d'aquestes 
dedicacions al nostre país és una exclamació admirativa, patriòtica i eutu
siasta davant la gran tasca duta a terme per aquells personatges que la il-lusió 
de redescobrir les essències nacionals convertia en intrèpids. En aquest as
pecte, hi ha un paraHelisrne clar entre els biografiats i el biògraf, que se sent 
arrossegat com ells per un ideal idèntic que el fa ésser igualment coratjós i 
el duu a realitzar un treball vastíssim de ca1ninador primer, de visitant més 
tard i d'escriptor tothora. 

Si els personatges de Reus i els de l'excursionisme i la geografia són el 
centre fonamental que desvetlla l'interès de Josep Iglésies, no són, però, els 
únics que estimulen la seva curiositat i que aviven el seu impuls d'investigador 
infatigable. Al costat de les figures «locals» i de les muntanyenques o que 
s'interessen per la geografia, sorgeixen les que han intervingut en investiga
cions científiques i erudites i en la creació literària i artística. Totes elles mar
cades directament o indirectament amb el comú denominador d'un desig de 
laborar per Catalunya. 
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Algun dels biograftat cau, però, alhora, en clos d 'aquests centres d'interès: 
els geògrafs-excursionistes reusencs, els literats reu enes, els excurs ioni.stes 
doblats dc científics. O en lots tres, com en el cas dc Salvador Vilaseca : reu
senc, excursionista i científlc. 

L'enu·ada de J osep Iglésies en el camp de la biografia és relativament tar
dana. La eva primera vocació com a escriptor queda absorbida pel paisatge i 
l'estudi dc lc · muntanyes veïnes dds seus llocs de naixença i residè nc ia, amb 
incursions a l'espeleologia i la prel1istòria i, ben aviat, el seu interès deriva 
cap a l'estud i geogràfic, a l'entorn , sobretot, dc Ics de limitacions co marcals, 
i la creació literària amb narracions estretament lligades amb el pai atge. No 
és fin s al cap de vint-i-dos anys d'activitat ininterrompuda com a escriptor, i 
després d'haver donat ja gai rebé dues dotzenes d~ lÍlols ::1 l'estampa, que apa 
reix un esquema biogràfl.c del jesuïta reusenc Pere Gil, qu e omple e l primer 
capítol del volum dedicat a estudi i transcripció del llibre primer dc la Geo
grafia dc Catalunya del Parc GH («Quaderns de Geografia», 1, Barcelona 1949). 
L'interès dc J osep Iglésics s'encamina a examina r i posar a l'abast dels lectors 
l 'obra de l j esuïta reusenc, i és només com de pa ada, a títol d'orientació, que 
dedica el . egon capítol a tractar «dc biografia». Omple vint-i-cinc pàginc an"lb 
dades que extreu de cronistes de la Companyia dc J esús. Però hi ha una apor
tació de primera mà, consistcn t a posar en clar Ja data del na ixement de 
l'ignasià local, an1b un estudi n1inuciós de les adulteracions observades als 
registres reusencs de baptismes, una investigació que e l condueix a l'aclari
ment dc l'època de vinguda a l món del poligraf cinccentista reusenc. Aquesta 
recerca en els documents originals resulta com un aprenentatge que li servirà 
més tard per a aclarir -amb gran sorpresa de tothom- no tan sols Ja data, 
sinó e l lloc del naixement dc Roseta Mauri. 

E l mateix any apareixia un estudi sobre la Història Geogràfica i Natural 
de Cata lunya, de Mateu Aimcrich ( «Q. de G.», TT, 1949). En aques t cas, les 
indicacions sobre la vida de l pare Aimerich són tan breus que no es pot arri
bar a parlar de biografia. L'estudi se centra en la ges tació dc l'obra i els ma-

. nuscrits. El major coneixement que es tenia dc la vida d'aquest al tre jesuïta, 
i el fet de no tenir cap vincle que el lligués amb Reus, devien fer que l'Iglésies 
limités el seu esforç a parlar concretan1ent dc l'obra que es proposava d'e x
humar. 

Encara passaran quatre anys abans que Josep Iglésies s'encari dc ple, per 
nrimera vegada, a historiar un personatge de cap a peus i amb esperit crític. 
Es pot dir que la seva primera publicació enterament biogràfica és la dedi
cada al pintor reusenc Baldomer Galofre (Edicions Rosa de Reus, 1953). Hi 
segueix paraHelamcnt la vida dc l 'home i la de l 'artista. Se serveix d'una do
cumentació vasta, extreta dc la premsa de l'època i dc catàlegs d'exposicions. 
Acut altra vegada a manuscri Ls i ha de declarar com a equivocades les di
ver ses date de naixement que s'havien anat divulga nt fins aleshores. L'estudi 
biogràfic de l'artista omple J 18 pàgines dc la redacció amena i plena d'obser
vacions af!udes que caracteritzarà totes les scvc a ltres produccion del gè
nere. L'anàlisi dc la trajectò ria ga lofreana l'obi iga a la crítica condolguda per 
l'allunyament dc] pintor reusenc de l'esperi l terra l, en una època en què l'es
cola pictòrica catalana donava una bona florida d'artjstes pintors. Al goig 
dc proclamar la vàlua artís tica d'un conciutadà eminent s'aiunta en el sen
timent de l reusenc i patriota Iglésies l'aflicció dc no poder-lo presentar, e n 
consonància amb el mornent his tòric, com un ca ta lh e n la inc;pi racic'>. 

Dels tres artistes no literats que són objecte dels afafl"" de .To(\cp Iglésies 
com a biògraf. el segon és l'escultor reusenc Joan Roie: i Solé (Edicion~ Rosa 

~ ~ 

de Reus, 1955). En aquesta biografia, sembla que es rescabala d e la indifcrèn-
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cia per les coses del país que havia hagut de cntlcar en e l seu personalge 
anterior. Joan Roig i Solé dóna peu perquè l'autor del llibre admiri i enalteixi 
cJs sentiments localis tes de l'escultor .i perquè es cornplagui a ressenyar el 
Reus i la Barcelona del tercer quart clel segle passat. L'estreta vinculació dc 
Roig i Solé amb les clucs localitats q ue aleshores eren capdavanter es a Ca
talunya, i la fermesa a1nb què hi enfondeix les arrels, en fan un artista neta
ment autòcton, concentrat en els t eme · que li aporta el món circumdant. l glé
sics enceta la seva obra amb una vi ió a mbiental del Reus del segon qu3rt 
del vui t-cents, i així troba ocasió dc fer aparèixer a les primeres planes tol 
l'estol. dc noms de personatges que seran il·lustres a la seva ciutat. I també 
dóna una imatge cic la Barcelona dc m itj an segle passa t, pe rquè la hi propor
ciona justament el reusenc Antoni dc Bofarull. Hi apareix igualment una re
lació dels habitants que ten ien divuit poblacions catalanes, con1 un anunci pel 
seu interès per la dcn1ografia, que serà després una de les seves dedicacions 
més considerables. Més enllà, arran de la «Senyoreta de l paraigua» -que va 
tenir per 1nodcl una reusenca-, ded ica un bon espai a Jo ep Fontserè i Mes
tre, projectista i constructor del Parc de la Ciutadella. D'aquesta manera, 
Vinyols i Riudoms, tan pròxims a Reus, r eben el corresponent hon1enatgc 
efusi u de l'Iglésics. L'obra biogràfica, que inclou un estudi de l'evolució ar
tística i un catàleg dc les obres conegudes de Roig i Solé, és feta amb mate
rials de primera mà, obtinguts com a fruit d 'una r ecerca activa i n1inuciosa . 
Res no s'havia publi cat tlns aleshores arran de l'escultor reusenc, altrament 
mig oblidat. Per això les notícies aportades per Josep l glé. ies són d'un in
terès fonamenta l per al coneixem ent dc Roig i Solé, a profit de la bibliografia 
dc personatges reusencs i de la història dc l'art de Catalunya. 

Passaran setze anys fins que no aparegui (Edicions Ro a de Reus, 1971 ) 
l'es tudi d'un tercer ar tis ta reusenc : la ball a rina Roseta Mauri. Reusenca, però 
no reusenca. Perquè Josep Iglésics justament es troba amb contrasentits en 
voler çon1provar e l naixement dc la gran dansarina, i la investigadó que 
s'emprèn per a aclar ir- los el condueix a descobrir - gràcies a la seva sagaci
tat i al seu afany d'exactitud- que fou Ciutat de Mallorca on va ésser bate
jada la reusenca estrella de la dansa dc l'òpera de París. Al llibre sobre Roseta 
Mauri, Josep Iglé~ie · apareix com a coautor, juntament amb Ferran Canya
meres. La justillcació que l'encapçala explica per què. Sense voler llevar cap 
mèrit a l'aportació que hi va fer l 'iHustrc escriptor terras enc, es pot dir que 
la redacció correspon p lenament a l'autor reusenc, i és con fi gurada dintre les 
coordenades del seu est iL És l'empresa biogràfica dc m és gruix que Josep 
J glésics ha donat a l'csta1npa. Partint de les notícies i els articles periodístics 
apareguts a París du rant els deu anys de ls grans èxits, l 'activitat dc la balla
rina singular és seguida gairebé dia per dia. L'entusiasme del públic dei gra n 
coli seu parisenc es transmet amb emoció tot al llarg dc Jc pàgines de la 
biografia. Judiquem u n encert de cloure cada capítol de la llarga vida artísti ca 
de la Mauri, a París, amb un extens flor ilegi periodís tic, obrctot de premsa 
francesa, però també d'italiana i d'angle a. Una emoció similar és continguda 
a la primera part, on es presenten els inicis de la seva vocació i la p r imera 
volada pels teatre de Barcelona, Roma, Berlín i Milà. La n1ajor part de Jcs 
fonts d'informació també són periodístiques, però Iglésies les. amplia i les co
hesiona amb una r iquesa d'elemen ts d'altres procedències, sorgits de la seva 
h:.:tbilitat per a documentar-se i crear el clima apropiat. 

Entretant , l 'in terè de Josep Iglé ics s'cncarnina cap a uns altres reusencs . 
iHustre en el camp de les lletres. Despré dc dos estudis sobre el poblament 
dc Catalunya en segles passats, apareguts el 1959 , surt a la llum pública l'E pis
tolari de Pròsper de Bofarull a Salvador Brocà (Edicions Rosa de Reus, 1960). 
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Si la transcripció de cent vint-i-sis cartes ocupa 68 pagmes, l'estudi i els co
mentaris que la precedeixen prenen el doble d'espai. No es tracta, de fet, d'una 
biografia de cap dels dos corresponsals. La de Pròsper de Bofarull ja havia 
estat escrita per Manuel Milà i Fontanals. Però les dades que s 'extreuen de 
la correspondència són una considerable contribució al coneixement d'un as
pecte particular, familiar, pròxim a la intimitat, de l'Hlustre ordenador de 
l'Arxiu Reial de Catalunya. E l n1ateix Iglésies diu que «sembla que ( .. . ) se'ns 
mostra en cos de camisa i es torna un hon1e autèntic de Reus». E ls temes de 
les cartes estudiades han estat escrupolosament ordenats per l'autor i ca
dascun d'ells comentat en un capítol de l'obra. Com que l 'intercanvi de cartes 
comença quan don Pròsper ha complert els cinquanta-vuit anys i dura fins a 
la seva 1nort, e ls documents permeten d'anar seguint alguns aspectes de la 
maduresa i la senectut d'aquest insigne con1unicant; i com que estan rela
cionats majorment amb les seves hisendes reusenques, hi apareixen aHusions 
a la seva ciutat de naixement. Finalment, s'hi troben dades relacionades amb 
la vida de Salvador Brocà, el nebot amb el qual es cartejava. Tal com diu el 
1nateix I glésies, les cartes són de temàtica administrativa. I familiar. No tin
drien cap interès si no fos per l'escrupolosa anàlisi qué en fa l'lglésies i per 
l'ambientació que aporta a cadascun dels motius. La seva vasta erudició en 
matèria local, històrica i literària, i la seva minuciositat a esbrinar i ampliar 
qualsevol de les aHusions contingudes a les cartes, encara que hi siguin fetes 
només amb mitges paraules, fan que els comentaris a la correspondència no 
es limitin a les anotacions biogràfiques sobre don Pròsper i Salvador Brocà, 
sinó que esdevingui un mirador des d'on s'analitzen tots els sectors que ro
degen els dos corresponsals. L'obra aporta dades biogràfiques de tots els pa
rents Bofarull i Brocà que surten un moment o altre en una epístola, de tots 
els personatges iHustres que s'hi anomenen; referències de masovers i criats, 
de famílies r eusenques, d'història local, de la guerra civil, etcètera. Ofereix, 
doncs, de conjunt, una estampa de l'època compresa dintre el segon terç del 
segle passat , amb riquesa de detalls i amb un sabor exquisit produït per la 
perfecta combinació dels apunts biogràfics amb els apunts històrics. 

La pròxima publicació de caràcter biogràfic d'interès reusenc i literari és 
dedicada a Josep Güell i Mercader. Aquell any 1965, l'Associació d'Estudis 
Reusencs publica, de primer, una reedició de Coses de Reus, amb un pròleg 
i uns apèndixs dc Josep l glésies, en els quals no hi ha res d'interès biogràfic; 
i, més tard, Güell i Mercader i el segon volum de Coses de Reus (Edicions 
Rosa de Reus). En aquest sí que Josep Iglésies, a més d'ordenar, organitzar i 
comentar els papers de Güell que haurien pogut formar el Segon volum dc 
Coses de R eus, dedica u n gran espai a parlar de l'escriptor vuitcentista. El 
presenta en el triple aspecte d'home, de polític i de periodista. El va seguint 
des dc la seva infantesa cap a la seva joventut, quan funda el Centre de Lec
tura i actua en la brega política al costat de Castelar, quan s'estableb<: a Ma
drid i es destaca com a periodista, quan l'atueix la tragèdia del suïcidi del 
seu fill Hortcnsi (a la semblança psicològica del qual l'obra dedica un capítol ). 
A partir d'aquell moment, l'interès se centra, com no era estrany d'esperar 
atenent només el títol de l'obra, en el no nat Segon volum de Coses de Reus. 
No hi ha, doncs, una biografia sencera, però ofereix un estudi minuciós de les 
relacions de Güell i Mercader amb la seva ciutat i de la seva vida d'escriptor. 
L'obra és plena de documents de primera mà i revela el món que envolta 
el periodista i aporta una riquesa de notícies d'interès reusenc, sobretot a 
través de transcripcions d'articles del mateix Güell i dc contemporanis seus, 
quan tracta d'omplir els grans buits deixats per Güell a l'esquema d'allò que 
havia d'ésser el Segon volum. L'entusiasme dc Josep l glésies, principalment 
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quan es tracta d 'evocar i enaltir temes del Reus que li fou bressol, dóna a les 
a la seva ploma, altrament sempre dotada d'una considerable agilitat, i posa 
una abundància d'informació ambiental i erudita al llarg de tot el volum. 

Si bé, més tard, Josep Iglésies ha dedicat un magnífic a rticle («Revista 
del Centre de Lectura», agost, 1969) a Francesc Gras i Elias, un altre literat 
fill de Reus, no hi aborda cap assajg biogràfic, ans una crítica literària, que 
resulta un plany condolgut a la inoportunitat de les inclinacions i preferèn
cies de Gras i Elias, girades d'esquena a la Renaixença ja consolidada, i a la 
mediocritat de l 'escrip tor. 

Dos r eusencs més que han estat objecte de l'a tenció dc Josep Iglésies són 
analitzats pel biògraf, almenys teòricament, a través de llurs inclinacions per 
l'excursionisme i llurs activitats excursionistes a la ciutat. Però com que ni 
Pau Font de Rubinat ni Salvador Vilaseca no han passat a la h istòria precisa
ment per la pràctica de l'excursionisme, ans per les activitats polítiques i 
bibliogràfiques el primer, i per les investigacions arqueològiques el segon, els 
volums que n 'han r esultat, si bé generats i patrocinats per l'Associació Excur
sionista dc Reus, t enen un interès que va molt més enllà del camp de l'ex
cursionisme. :Es cert que don Pau Font h avia organitzat excursions des de 
l 'Associació Catalanista que va fundar a Reus el 1883, i que se'l pot conside
rar el primer excursionista local; p erò això és una anècdota intranscendent 
al costat de la seva activitat catalanista primicera, de la seva intervenció en 
la política, la seva apassionada bibliofília i la seva acció cívica i cultural des 
de la p residència del Centre de Lectura. Aquests aspectes prominents de la 
vida dc don Pau Font són precisament els que recull Josep Iglésies al seu 
Don Pau Font de Rubinat dins l'àmbit reusenc (Associació Excursionista de 
Reus, 1961) i els ofereix amb l'amenitat i la vehemència que li són peculiars, 
amb una profusió d'anècdotes que donen al t ext una especial vivacitat, l 'huma
nitzen i constitueixen un 1nostr ari de la manera d'ésser d 'un personatge que 
l 'autor havia estimat entranyablement. 

Sa1v~dor Vilaseca és presentat com a .excursionista científic a l'obra iglesia
na (Associació Excursionista de Reus, 1976). De bell començament, aclareix 
que l'excursionisme - que fou per severant- de l'arqueòleg eminent era un 
mitjà només que el conduïa a peu d'obra dels seus estudis, que eren la finali
tat dels romiatges. I glésies retrata an1b un gran efecte el seu íntim amic, i el 
segu eix des dels ten1ps d'estudiant fins al final de la seva fructífera carrc.ra 
d'historiador. El segueix, sobretot, en les seves sortides al camp i a la mun
tanya, en el que podríem anomenar la vida dels dies de festa, i ens pervé una 
imatge clara del caminador i dels r esultats valuosos de les caminades a la 
recerca de troballes, concretats en forma d 'articles i de llibres. I es va fent 
evident també una altra faceta de l 'esperit de Salvador Vilaseca: el seu amor 
per l'art i la ciutat nadiua que constituïa el seu món. El text de l'Iglésies (una 
conferència en un acte d'homenatge) és esque1nàtic i olientat a centrar el 
personatge en l'àmbit de la seva dedicació a la feina de camp, aquella que el 
posava en contac te amb la naturalesa; però conté una silueta completa de 
l'obra i una visió espiritual -l'anecdotari hi ajuda- de l 'home que la va 
dur a terme. 

Dues obres de Josep Iglésies són dedicades a Per e Joan Barceló (a) Carras
clet, el guerriller capçanenc que s 'havia fet gran portant carbó a Reus i que 
havia fe t de les muntanyes de Llaveria i de Prades l'escenari principal de les 
seves activitats antiborbòniques. Les notícies que conté el pròleg a Amor al 
Rey y a la Pàtria, de Celdoni Vilà (Edicions Rosa de Reus, 1954 ), són r eferides 
a accions gerrillercs i aporten una visió de la vida i l'activitat militar del 
Carrasclet. El volum que set anys més tar d dedica al guerri ller austricista 
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(Rafael Dalmau, «Episodis de Ja Història», :?5, 1961) cons titueix una ampliació 
d'aquelles notes i hi segueix amb detall les activitats del petit exèrcit. El co
neixem.ent 111inuciós que l'Iglésies té de la major part dels territoris que tre
pitgen Pere Joan Barceló i els seus homes, l la vasta informació que posseeix 
dels tels històrics d'aquell moment i dels personatges que els centren, dc la 
petita en1presa biogràfica del carboner prioratí amb dots innats de general, fan 
un llibre ple d'amenitat a l'entorn de la figura que tingué aires de llegendària, 
i en fan també una lliçó d'hi tòria. Aquesta inevitable coincidència entre bio
grafia i història, dos conceptes que s'entrellacen, perquè l'un conté l'a ltre en 
tant que tot home és condicionat pel món on viu i el temps que hi viu, sempre 
és aprofitada an1b un gran rendiment per Josep l glés.ies , que té una gràcia 
especial a reproduir e l clima polític i social a l'en torn dc tots els personatges 
que sotmet a la seva anàJlsi. 

L'admirac ió de Josep Iglésies pels grans excursionis tes dels primers temps, 
i el seu sentiment de la tran ccndència de l'activitat muntanyenca en e l re
naixcrncn t cultural i polític del p aís, es manifesten en la producció biogràfica 
que segueix l'aparició de Don Pau Font. En els deu anys que van del 1962 al 
1971, la ploma dc Josep IgJésies treballa per enaltir Ja figura i la tasca mun
tanyenca i patriòtica de personatges insignes, uns quants d'ells dedicats ex
clusivmnent a la descoberta dels paisatges naturals i dels cims, i uns altres 
fent feina científica tot excurs ioncjant. I , també en aquell període, c.J.ec.lica un 
dels seus volums a una visió general dels peoners de l'excursionisme. 

Aquesta mirada al conjunt dels primers temps (Els primers excursioHistes, 
Arxiu Bibliogràfic Excur ionis ta àe la U.E.C., 1964) és perfectament classifi
cable corn un estudi de la història dels inicis de l'excursionisme. S'hi parla de 
la Societat X i els rebrots que en nasqueren: l 'Associació Catalanista d'Ex
cursions Científiques i l'Associació d'Excursions Catalana. Però dóna ocasió 
de dibuixar la silueta de dos personatges fonamentals: Josep Fiter i Inglès i 
Antoni Massó i Cassanyes, i sobretot aques t últim hi. queda marcadament 
~naltit. L'obra no pretén ésser una biografia, però la ftgura d'Antoni Massó hi 
és particularment examinada i acuradament el esc ri ta la seva 1ni lit~111Cia ex
cursioni sta. 

A Ja mateixa coHecció dc l'Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la U.E.C. 
havia donat a conèixer (1962 i 1963) les biografies dc mossèn Jaume Oliveres 
i dc mossèn Norbert Font i Sagué. 

La biografia de m.ossèn J aume Oliveres és, de fet, la primera que Josep 
Iglésies dedica a m1 muntanyenc. L'eJecció del personatge a biografiar com a 
n1untanycnc és u.n testimoniatge del coneixen1ent complet que I'Iglésies ha 
adquirit dc les prin1eres grans figures del nostre muntanyisme. Mossèn Oli
veres és el primer pirineis ta català, que va a muntanya pel sol gust d'anar-hi, 
i s'encara, sense eines ni tècniques especialitzade , amb cims alterosa i d'as
censió compromesa que nomé l'aptitud insòlita i l'entusiasme exa ltat del 
clergue són capaços de superar amb èxi t. Iglésies fa arribar al lector aquest 
entu iasn1c i l'hi fa encomanadís. I , corn és norma del seu estil, guarneix els 
r elats amb tota mena dc dades històriques i anècdotes an"lbientadorc . La 
tragèdia de l'Aneto omple, és clar, la part central cJç l'obra; però -encant 
que a grans trets- la vida de mossèn Jaume hi és resseguida fin s al seu finaL 

Si mossèn 01 i veres és el sacerdo t de les altures pel sin1ple goig dc la con
templació, mossèn Font i Sagué és dels primers que un neguit sob retot den
tífic, però també esportiu i patriòtic, impulsa a endinsar-se a l'entranya de 
les t erres catalanes, per explorar-la. La descripció que en fa J osep Iglésics és 
plena d'humanitat i d'erudició. Permet de veure el minyó entremaliat, el xicot 
que acon egueix premis als Jocs Florals i publica articles a la prem a i el 
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noi que escriu pocn1es i que surt en defensa dc la llengua. El preludi a les 
dedicacions espeleològiques del seminaris ta é un compendi dels antecedents 
d'aquesta activitat a Catalunya. Després, les expedic ions del capellà endins de 
les cavitats són ressenyades amb detall i arriben al lector les múltiples peri
pècies que van acompanyar la seva p enetració a ls avencs i la popularitat que 
les va rodejar. Semp re hi és presentat en companyia dels seus m estres o de ls 
seus seguidors, i per això apareixe n a l Jlarg del volum una colla dc noms 
tamo os. Dóna una in1atgc general de la ciència dc Ics cavitats i de la geolò
gica des dc mi tjan segle passat fins a les primcric de I 'actual i aporta, de 
p assad.a, la bibliografia principal del sacerdot espeleòleg. 

La traj ectòr ia n1untanyenca de dos grans personatges més dels anna.ls cie 
la descoberta moderna dels magnes paisatges dc les a l tu r es nacionals és his
toriada e n e ls volums dedicats a Lluís E stasen (Centre Excurs ionis ta dc Ca
talunya, Editorial Montblanc, 1965) i Jul i Soler i Santaló (Federació Catalana 
de Muntanyisme, Dalmau, 1971). Dc Llu ís E s tasen n'és oferta estrictament la 
carrera muntanyenca, sense entrar pràcticament e n cap aspecte c.iutadà de l 
p ersonatge, t ret d 'aquells que estan estrictamen t lligat s a la vida del Centre 
Excursioni ta de Catalunya. Iglésies fa una en trc tinguda anàlisi psicològica 
dc «l'aven turer de ls espadats». El segueix, dc prés, molt dc prop, al llarg de 
tota la seva activitat pels Pirineus i els Alps . Hi sobre urt, com en els altres 
muntanyenc historiats, el p atriotisme que e l guiava. t.s per aquest esperit de 
servei a Catalunya que, arribat a campió d'esquí, col·labora amb Puig i Cada
falch anant a Ja Vall d'Aran a explicar-ne els avantatges a ls aranesos i a en
senyar-los dc servir-se'n. El llibre esdevé, a con Unuació, una ressenya de les 
grans asccn ions, de les escalades intrèpides, d'estiu i d'h ivern, de Lluís E -
tascn i els seus con1panys de colla. l glésics es comp lau a resseguir amb la 
ploma els enlairats itineraris i a recollir les dc cripcions de parets i agulles, 
dc co.llades i geleres, de crestes i es tanys. S'adelita vis i b lem.ent en la t rans
cripció., o e n la r eelaboració, de les ressenyes d'aq ue lls recorreguts que -es 
nota prou, encara que no ho digui- el b iògra f també hauria volgut poder 
resseguir a mb el piolet a la n1à i la corda passada pel cos. Aquestes r eccn
cions de les rutes seguides per E stasen, reunides amb sist ematització, consti
tueixe n la his tòria d'una gran colla de «primeres» pirinenques, particularment 
al Pallars, i representen un homenatge càlid a l'home que les realitzà atret 
per Ja il-lus ió d'explorar uns bocins desconeguts del seu país. 

El volum dedicat a Juli Soler i Santaló é concebut dintre una línia sen1-
blant. En d ifereix, és clar, perquè Juli Sokr é anterior a E stasen i el com
por tament excu rsionista dc l 'un és diferent del dc l'altre, cadascun d'ells 
ajustant- e a la manera de fer i al concepte dc lc, èpoques respectives. enca ra 
que tots do. e sen t-ne precursors a casa nos tra ; i en d ifereix, tamb é, p erquè 
s'h i donen més dades obre el conjun t del personatge, Juli Soler h avent-sc 
servit m és de la ploma i havent publicat b on nombre de ressenyes al Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya, clucs coses que permeten una aprecia
ció m és amp la del biografiat. Les ressenyes d'itineraris tornen a dominar una 
gran part dc I 'obra, tot i que ací les rutes sov integen pel fons de les valls i 
per les coll ades, però algun cop també hi h a crestes i neus i canals «esfereï
dores» . Hi ha , tanmateix, uns aspectes distintament s igni Ftcatius : la guia de 
la Vall d'Aran, les exceHències de Juli Soler com a fotògraf i el cmninador 
per la terra plana, t an estimada, com a catala na, co·m les altres, encara que 
el màxim atractiu l 'exercissin les de l 'altura . 

Amb la divulgació de les gestes acomplc rte. pe r aquests sis personatges: 
Fiter, Massó, Soler , Oli veres, Font i E s tasen, Josep l glésics proclama un 
home na tge palpitant a l'excursionism e pairal. Cadascuna amb el seu gran 
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relleu, aquestes figures són representatives d 'unes etapes ben caracteritzades: 
els inicis romàntics, els trajectes amb cavalleries i -quan s'acabava el cainí
amb guia i porteur, la grimpada abrandada i lliure anterior als tecnicis1nes, la 
investigació científica i l'escalada i l'esquí amb les seves tècniques i els seus 
instruments. El cop d 'ull atent i nunuciós de J oscp Iglésies a les activitats 
d'aquests homes singulars permet de classificar les obres com a biogràfiques, 
encara que només hi sigui estudiada una faceta de la vida de cadascun dels 
biografiats. Si havíem d'ésser rigorosos, les hauríem de qualificar de biogra
fies fragmentàries, però agafant justament el fragment on es va concentrar 
la n1àxima força vital dels homes escollits. Ta1nbé podríem dir que l'aportació 
de Josep Iglésies és un complement ünportant a la història de l'excursionis1ne 
que ell 1nateix ha escrit, i un tribut d'admiració a l'enfervorünent per uns 
ideals d'an1or patriòtic manifestat per aquell anhel de descoberta del propi 
país. 

Dos noms més que han prestigiat les investigacions geogràfiques han estat 
objecte d'atenció per par t de Josep Iglésies: Pau Vila i mossèn Ramon Ba
taller. Iglésies va dedicar un article de benvinguda («Serra d'Or», gener, 1962) 
a Pau Vila, en ocasió del seu retorn al país al cap de n1és de vint anys d'exili. 
L'espai d'un article no pot encabir, és clar, una biografia, però conté un cop 
d'ull a l 'obra feta a Catalunya per Pau Vila abans del 1939, i la duta a tenne 
a Colòmbia i a Veneçuela durant l 'absència. És una ullada a la trajectòria 
de l 'exceHent geògraf, on la refer ència a les dedicacions excursionistes es dóna 
en esmentar, entre altres càrrecs, la presidència del Centre Excursionista de 
Catalunya. És cert que no es pot ésser geògraf sense haver trepitjat, cop i 
recop, el territori, però l 'elecció per al càrrec suprem de l'entitat màxima de 
l'excursionisme català testimonia la vocació excursionista del gran estudiós 
de la ciència geogràfica. 

Uns altres articles (revistes «Muntanya» i «Serra d'Or», novembre, 1963) 
són dedicats a mossèn Ramon Bataller a títol de necrologia. Són una ressenya 
de la tasca portada a terme pel sacerdot eminent en el camp de la geologia. 
l..es seves activitats didàctiques, els càrrecs acadèmics per als quals fou no
menat, les coHaboracions en la divulgació cultural de la matèria en el co
neixement de Ja qual excel-lia i les seves investigacions per a la de terminació 
i classificació del subsòl i el món fòssil catalans, hi són enumerats amb detall. 
Tampoc no es tracta d'una biografia en el sentit estricte, però sí que consti
tueix un aplec de dades abundant i ordenat de la vida científica del clergue 
geòleg. 

En un to diferent, que abraça la trajectòria excursionista i la de juriscon
sult, i vincula l 'una an1b l'altra amb una traça magistral, Josep I glésies va 
dedicar unes pàgines antològiques a Francesc Maspons i Anglasell, un altre 
personatge egregi amb una obra jurídica pron1inent estretan1ent enllaçada 
amb la terra i amb els romiatges que en possibiliten la coneixença, a les pà
gines de «Serra d'Or» (juliol, 1962) i de «Vèrtex» (maig-juny i juliol-agost, 
1973). El primer d 'aquests articles, un homenatge arran del norantè aniversari 
del naixement de Maspons i Anglasell, analitza esquemàticament els diversos 
aspectes fonamentals de l'obra n1asponsiana i hi agafa relleu la bibl iografia 
i la intervenció a la Societat dc les Nacions. La faceta exctu·sionista també hi 
és, però hi ocupa un espai reduït. Al segon, que és una necrologia extensa, 
tota l'activitat inteHectual de Mas pons i Anglasell s 'entrellaça arn b l'excursio
nisme. L'article constitueix una malla admirablement t eixida perquè quedi 
n1anifesta l'íntima vinculació del jurista amb el practicant , i durant sis anys 
rector, de l 'excursionisme. La pràctica muntanyenca dc Maspons coincideix 
en el temps amb la dels altres biografiats i l'obra dc Josep Iglésies a l'entorn 
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d 'ell rebla la transcendència de l'amor a l'escorcoll de les essències de la terra 
en la recuperació del sentiment nacional de Catalunya. 

Queda de tota evidència la gran contribució de Josep lglésies encaminada 
a reunir i ordenar multitud de materials que expliquen les activitats d'uns 
homes significatius que l'ideal comú de conèixer a fons i de primera mà la 
terra amb la qual havien estat pastats va conduir per camins diversos, però 
convergents, al gran moviment que, sota el nom si fa no fa ambivalent d'ex
cursionisnle, en el fons sempre perfumat de romanticisn1e, va donar la pri
mera gran empenta a la reaparició de la consciència nacional. 

Un ~ltre centre de l'interès de Josep lglésies com a biògraf, tal com dèiem 
al començan1ent, és el que gira a l'entorn de la investigació científica i les 
creacions erudites. El primer estudi que cronològicament emprèn en aquest 
sector és dedicat a Manuel Barba i Roca (1752-1822) en ocasió de publicar 
(Barcelona, 1964, Fundació Josep Massot i Pahnés) la transcripció de dos 
treballs de l'il·lustre lletrat vilafranquí, exhumats de l 'arxiu de la Reial Aca
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Iglésies r ecopila bon nombre de notí
cies que perfilen la imatge assenyada i pietosa de l'inquiet i patriarcal, honrat 
i lleial en tusiasta dels estudis i progressos de l 'agricultura i la mecànica que 
s'hi pot aplicar. Com és costum del nostre autor, rodeja el personatge estudiat 
d 'una gran ambientació que iHustra sobre la seva època i el territori dintre el 
qual transcorre la seva activitat. 

L'any següent, fruit també dels escorcolls practicats als arxius de la Reial 
Acadèmia de Ciències, apareixen dues noves aportacions biogràfiques: Antoni 
Martí 1 Franquès i Francesc Salvà i Campillo (Un moment esteZ.Zar de la 

A l'Observatori Fabra (any 1967), el doc tor Eduard Fontserè, meteoròleg de prestigi 
internacional, té a la seva esquerra al seu coHaborador i fill polític Josep Iglésies, 

i a la seva dreta al catedràtic de física, Dr. Ramon Jardí 
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ciència a Catalunya en el segle XVIII i La contribució catalana al telègraf 
elèctric. Rafae l Dalmau, «Episodi s de la His tòria», núms . 62 i 87 ). Tant el na
turalista d'Altafulla com e l barceloní divulgador de la vacuna antiveròlica i 
investigador del telègraf e lèctric ón estudiats amb deteniment. Com sem pre 
e n e ls treballs dc Josep Iglésics, hi ha una abundància de notícies documentals 
sobre tot el que passava pel món en relac ió an1b les matèries que són objecte 
dc la dedicació d els personatges biografiat , i una abundància de noms iHu tres 
relacionats, en e l cas de l 'au todidacte alla[ullenc i del m e tge barceloní, amb la 
ciència que generava la passió investigadora de cadascun d'ells . El neguit que 
feia moure, a Ca ta lunya, a darreries de l segle X\ 'l ll , un s grups dc gent docta 
conscient de la transcendència del progré cientí fic i de la neces i tat d'experi
ments, queda r eflectit amb força expressiva en aquests clos volums. 

A la Memoria sobre los principios químicos del arte d e fabricar v idrio (Bar
celona, 1964 ), no es pot dir que hi hagi la biografia de Francesc dc Dusay i dc 
Ma rí, marquès de Monis trol d 'Anoia, però conté notícies de la seva interven
ció dintre la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts dc Barcelona espar
gides per entre una magnífica descripció dels m edis c ien tífics barcclonin de 
darreries del segle XVIIT. 

El personatge erudit es tudiat per Josep Iglésies és el vallfogoní mossèn 
Ramon Corbella i Llobet. Li dedica un article inclòs al número dc desembre 
dc 1967 del «But lle tí del Centre Lleidatà de Barcelona », i incorporat, e l 1975, 
a la tercera edició d'Història de Vallfogona, que va escriure el biografiat. Iglé
sies explica breument la joventut cle1 seminarista de Vic que s'adscr iu i gradua 
a les tropes carlines, i informa minucíosament obre l'eclesiàs ti c resident al 
palau episcopal d'Osona, l 'iniciador del Museu Episcop a l, el r ecercador d 'ar
xius, el panegiris ta de Vicenç Garcia i l'his toriògraf. S'e ncara novament amb 
un person atge d 'empenta i apas ionadament enamorat de la seva terra . Un 
altre ton urat que, a la seva manera, col·labora a la recuperació del patrimoni 
coHcctiu, i Iglésies n'exalta les virtuts i les incli nac ions. 

' • L'últim a coHaboració de la qual tenim notícia de J osep Iglés·ics dintre la 
línia dc l'anàlisi de personatge eminent és l'ar ticle publicat a honor i enal
timent d 'un al tre sacerdot a Miscez.Lània Mossèn Muntanyola (Vila-seca-Sa lou, 
1974 ). Es un article breu, basa t <..n unes quantes anècdotes que esb ossen un 
re trat espiritual e n fonna de meditació a l'entorn del clergue, del poe ta i de 
l'hon1e clarivident, recte i obstinat en la defensa de la llibertat, Ja fi delitat al s 
evangelis i a Ja pròpia terra. 

L'aportació, doncs, dc J osep Iglésies a la bibliografia dc caràcter biogràfic 
té un gruix considerable, tot i que aquest camp dc la seva temàtica sigui rela
tivament petit en comparació amb e] volum qu e han pres, a les seves ma ns, 
altres matèr ies d'invest igació i d'estudi. J a h e m vist que les seves fi gures 
h an estat escolli des en els diversos sectors del eu poble nadiu, de l 'excur
s ionism e, de la geografia, la ciència, l'art, l 'erudició, Ja poesia i cal posar en 
relleu que en Ja majoria dels biografiats hi ba un sen timent vigorós, p ràcti
cament v ital , d'amor a un a terra que els és comuna, i un anhel dc coHaboració 
activa a Ja cultura d'aquesta terra, un anhel que enllaça aquella divers itat de 
llurs inclinacions i les fa conver2:ir en una vocac ió superior de reconstrucció 
i enaltiment dc l'esperit nacional de Ca talunya. Aquest ma teix cordó connecta 
b iografiats i biògraf i per això dels treballs biogràfics de l'Tglésies emana 
una forta fragància d'aquell mateix embadalimen t dinàmic per la ter ra que 
havia fe t moure els mú sculs, la ploma i Ja inspiració d'un esbart d'homes il
lusionats, con1 1'Iglésies mateix, perquè es refermés i es ma!_!niflqués ln per-
onalitat dc la pàtria. 
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Josep lglésies Fort, reusenc i barceloní 

per Josep SERRA PAMIES 

Ara, dc moment, ens tornarem una mica jove per tal dc poder comptar 
amb l'auxili d'una òptica que ens permeti dc retrobar un nostre jovencell 
amic -avui tan vell com nosaltres- entre els tèrbols records d'uns dies molt 
Jlunyans. 

Ens cal dedicar unes lletres a la personalita t literària dc l'escriptor Josep 
Iglésies i Forl, exceHent c01npany i amic nostre a partir del primers temps 
de joventut, quasi recentment sobrepassats que (oren els dc l'adolescència. 
Tots clos som fills de Reus i Iglésics fou gran amic del m eu germà Miquel, 
ensems que un seu assidu company. Estaven compenetrats pels sentiments 
d 'adhesió al nadonalistn e català, n1otiu s d'esbarjo, tracte social i un molt de
cidit lliurament a les pràctiques de l'cxcursionisn1c. I podríem dir que aques t 
- l'excursionisme- aviat va convertir-se en el camí de l'ade lerada terra de 
promissió dc Josep Iglé ics, car tota la seva obra, ben marcadament, sembla 
derivar-se'n. En canvi el meu germà mai no se sentí gaire afeccionat a un cx
cursiopismc n1etòclic, que sovin t passava de llarg per davant dels pobl es. 
A Miquel. Serra, caçador i interessat per l'ecologia, li plaïa més el diàleg amb 
els pobletans que el silenci de les muntanyes encantades. Per a ixò, sense tren
car amb el company dels temps preliminars, Iglésies acabà aparellant-sc amb 
Joaquim Santasusagna -escriptor com ell i exceHent gramàtic-, per ta l de 
compartir-hi la bella tasca de treballar a p rofit d'un excursionistne que con
tribuís a revalorar i Fer conèixer les terres del Baix Camp i a ltres indrets del 
Camp dc Tarragona, cosa força reeixida mitjançant les guies que publicaren 
en col-laboració. Així és que, avia t, foren de gran mèrit llur aportacions a 
l 'excursionisme reusenc i al de tot el país català. 

Deixarem, però, l'excursionisme i tractarem dc comentar altres activitats 
de 1 'animós Josep Iglésics en l'aspec te patriòtic i de les lletrc . 

Sempre hen1 cregut que l'any 1917 -inicialment i segui l pels altres anys 
de la segona dècada del present segle- fou dels que més innuïren en la for
mació política j patriòtka dels qui avui ens poden1 considerar vells catala
nistes. I encara que el qualificaUu de catalanista no s igui prou correcte d'ex
press ió entre catalan , té un sentit pràctic, innegable, per a a senyalar el fet 
de contrast que es produeix entre els catalans normals i els qui es diuen 
espanyoli stes. 

Fou un any, aque ll 1917, caracteritzat per unes efemèrides inoblidables 
que, ara, e ns sembla adient d'esmentar. I serà per tal de fer-les reviure en 
el record, talment agermanades amb uns certs esdeveniments de l'època ac
tual. També direm que d'aquell temps d'activitats no sempre fàcils i massa 
sovint desateses, prové la nostra amis tat i les cordials convivcnces amb el 
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llavors futur autor de Les ciutats del món. No es tracta, per tant, d'una co
neixença estranya als ideals, iHusions i propòsits covats en aquell excepcional 
any 1917 i els seus pròxims seguidors. Llavors Josep Iglésies, com gran part 
de la joventut catalana, estava iHusionat an1b les aspiracions del Principat, 
ensem s que, personalment, sc sentia àvid de sort i dispost a oferir amb entu
siasme la seva aportació dc jovencell emprenedor. Reconeixent-lo com a tal 
i admirant-lo ben cordialment, ens disposem a parlar del vell amic d'aquells 
elies llunyans i de sen1pre. 

L'any 1917, anteriorn1ent ja esmentat, representava una m ena d'aiguabar
reig en la vida r eusenca. Es produïren fets dc caràcter local i, a més, rela
cionats amb el moviment patriòtic que irradiava des de Barcelona amb Ja 
contribució de moltes altres ciutats i pobles de Catalunya. Però, desgraciada
ment, encara eren molts e ls partits polítics catalans que no solan1ent no co1n· 
partien els sentiments redempcionistcs, sinó que àdhuc feien burla i comba
tien els nostres entusiasmes i aspiracions. 

El dia 17 dc j uny l 'entitat local Centre dc Lectura, gràcies a la generositat 
del patrici reusenc Evarist Fàbregas i Pà1nics, passà a ser propietària de 
l'edifici que fins aleshores havia ocupat en arrendament. I tot seguit el casal 
fou objecte d'esplèndides ampliacions i reformes que contribuïren a inten si
ficar el moviment cultural, artístic i social. 

Hen1 esn1entat el Centre de Lectura, perquè, encara que l 'entitat no fos 
ni fes política, actuava amb patriotis1nc i acollia el jovent que se sentia lliurat 
als esdeveniments d'aquells dies inoblidables: eleccions n1unicipals, vaga ge
neral revolucionària, Assemblea de parlamentaris (a Barcelona el 19 de juliol 
i a Madrid el 30 d'octubre), canvi de Govern, nou Govern an1b coHaboració 
dels polítics catalans Joan Ventosa (Lliga) i Felip Rodés (republicà), que sig
nificà la liquidació dels partits de torn (l'abans m etòdica successió dels partits 
centristes lliberal i conservador); aparició de les militars Juntes de Defensa, 
mort a Castellterçol del gran patrici català Enric Prat de Ja Riba, president 

~ de la Mancomunitat de Catalunya ... 
. Verament, fou un any de grans esdeveniments que contribuïren a la for

mació política dc la joventut. 
Sabem ben certament que Josep Iglésies aviat va sentir-se afeccionat a la 

lectura. Molt jovenet encara, un seu veí, l'estimable Josep Martorell i Odcna, 
gran amic d'inno.mbrables escriptors forans vinculats a Reus, li deixava lli
bres catalans, que ell llegia àvidament. I pensem que va sentir-se estin1ulat 
per les seves relacions amb el catedràtic de l'Institut de segon ensenyament 
senyor Joaquim Batet. Ignorem si l'esmentat catedràtic era fill de Reus, però 
ens plau assegurar que sabia donar notícies molt interessants dels r eusencs 
de les èpoques pretèrites. 

Ll avors a Reus, més que ara i probablement per motius de rutina, només 
es donava importància a les personalitats senyer es de Prim, Fortuny, Mata i 
Bartrina. Sembla que les segones figures no interessaven. Gairebé que es pot 
dir que el treball d'en Batet s'especialitzà a parlar de les efemèrides i perso
nalitats oblidades. I era a «Les Circumstàncies» on publicava una mena dc 
calendari, en requadre, encapçalat per la data de l'edició, que coincidia amb 
la del naixement del personatge presentat mitjançant una seva breu i molt 
concreta biografia. 

Di rem que llavors, més o menys, Iglésies es mostrava un entusiasta lector 
de certs passatges de la Bíblia, llibre que en aquell temps no era pas objecte 
d'una sistemàtica divulgació per part de l 'Església. No existien encara, ni 
pensam ent, les magnífiques edicions del Monestir de Montserrat ni de la Fun
dació Bíblica Catalana. Iglésies, però, tenia bona amistat amb un propagan-
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dista i repartidor de la Bíblia anglicana que -ho confessem- fou la primera 
versió que arribà a les nostres mans. Aviat, però, aconsellats per un capellà 
parent i bon amic nostre, va1n destruir-la i, seguidan1ent, se'ns compensà amb 
l'esplèndida edició vuitcentista presentada pel bisbe de Segòvia, monsenyor 
Scio de San Miguel, de set grans volums en castellà i llatí, iHustrats mitjan
çant unes esplèndides planxes d'August Doré, el fan1ós gran artista francès. 

Hem dit anteriorment que Iglésies, ja de n1olt jovenet, s'havia sentit atret 
pels ideals catalanistes. Fou un patriota dels temps de lluita an1b els partits 
catalans que no comprenien els drets històrics de Catalunya. Pensem, però, 
que mai no arribà a compartir amb disciplina l'ideari de cap partit polític 
determinat. Tanmateix, va tenir breus contactes an1b la Joventut Nacionalista 
de la Lliga Regionalista. Aquesta, llavors, en aquella època, era l'organització 
política predominant. A 1nés, direm que el cas particular d'Iglésies semblava 
quelcom compromès, car el seu pare formava part d'tm partit local no gaire 
definit: 1nolt republicà i pràcticament anticatalanista, del qual havia estat 
elegit diputat provincial. Això no obstant -val a dir-ho-, així que va co
nèixer l'obra de la Mancomunitat, de1nostrà posseir l'honrada convicció dels 
polítics dignes : s'enamorà de la prestigiosa institució que abans li era desco
neguda i -tot un cas- se sentí agermanat amb les idees del seu fill,. 

Iglésies i Fort sempre va tenir bons a1nics a Acció Catalana, Foment (es
querra catalana) i àdhuc a la Lliga Regionalista (entitats de Reus). Ell, però, 
no acabava d'interessar-se per la po1ítica. Malgrat tot, l'any 1932 es presentà 
corn a diputat per al Parlan1ent català, en substitució del seu progenitor. I no 
fou elegit, malgrat haver-lo ajudat diversos sectors del catalanisme. 

Però esten1 ben segurs que no se sentí defraudat pel fracàs electoral. Po
dríenl dir que ja se l'havia compensat per endavant. A part de les coses de 
la política, abans de les eleccions, va .tenir el goig de publicar un dels seus 
millors llibres, La terra d'en Gallarí, molt ben rebut per la crítica i pels 
amants de l'excursionisme. 

Estava. escrit que, fora del Parlament, havia de treballar en un lloc de conl
promís i d'obligada competència. Per això, aviat passà a defensar els drets 
del Baix Ca1np en els laboriosos i diñcils treballs -veritables polèmiques
sobre les futures demarcacions del territori català. 

A Josep Iglésies cal situar-lo entre una dotzena de jovencells reusencs, 
alguns d'ells alumnes o ex-alumnes de l'Institut General i Tècnic (avui Insti
tut Gaudí) i d'altres pertanyents a la vida comercial. Tots ells, però, se sen
tien atrets per la política d'aquell temps i de les lletres catalanes. I, ensems, 
es mostraven més o menys vinculats a les activitats del Centre de Lectura, 
lloc on, en cercle an1ical, gairebé tots els dies mantenien converses d'entrete
niment i canvi d'impressions. Llavors -diguem durant els anys 1917-1925, 
aproximadament a Reus es feia una vida cultural i política que, encara que 
no gaire intensa, era conseqüència de les notícies provinents de Madrid i prin
cipalment de Barcelona. En realitat, tots discutíen1 segons les nostres afec
cions. Hi havia els poetes que, de tant en tant, llegien alguna composició i 
també els qui escrivien articles polítics amb la idea de publicar-los en algun 
periòdic local, cosa que no era pas difícil. A Reus, desde molts anys abans 
de la guerra del fatídic 1936, la premsa diària era integrada per «Diario de 
Reus», «Fon1ent», «Les Circumstàncies» (degà dels periòdics republicans) i 
darrerament l'«Avui». Durant algun temps (el de la Dictadura de Prin1o de 
Rivera), a més, existí el diari «Reus», independent. Igualment es publicaven 
alguns setmanaris. 

En realitat, però, els de la colla escrivíem a «La Veu del Camp» i «Fo-
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111enl», que eren editats en català. I avial, sense dificulta ts, el català fou ac
cepta t per tots els periòdics local . 

Entre els qui en s r euníem no faltaven divergències. Recordo que J osep 
Iglésies sentia una gran adn1iració per l'endiosado Eugeni d'Ors, extraordinà
ria fLgura de les lletres catalanes que en toles les seves coses posava un èm
(asi de superiorita t que el féu topar amb el president de la Ma ncomunita t, 
J osep Puig i Cadafalch. El cas deplorable é · que el popular Xènius d 'abans 
es convertí en un dels personatges catalans m és lligats a la segona Dict a
dura. 

Sembla apropia t dc comentar com comen çà l 'in terès d 'l glésies per la 
història de Reus. Pensem que la majoria de les per sones ar rosseguen molta 
part dc les s ingularitats de llurs predecessors . Generalment, una sünple es
purna és origen d'un gran foc. 

L'àvia n1atcrna d'Iglésies fou una senyora dc caràcter extraordinàriament 
actiu i espavilat, mare de l'argenter i escriptor Jaume Fort i Moga , que amb 
m èrits verament autodidac tes va editar durant diver sos anys el setmanari 
«H eraldo de Reus». Mitjançant J'es.mcntat i gràcies a unes orientacions pro
vinents dels Anales Hislóricos de R eus desde su fundación has ta nuesLros 
elias, d'Andreu de Bofarull i Brocà, tractà dc fer conèixer als r eusencs una 
sèric d 'esdeveniments i efemèride que moll pocs escriptors s'havien preocu
pat dc comentar. I ell, precisament, cercant ací i allà, aconseguí de reunir una 
esplèndida coHccció dc gravats i fotos que, degudan1cnt reprodu1"ts i comen
tats, foren el principal atractiu d'una revis ta que explotà hàbilment algunes 
singularitats dc Ja vida c iutadana o, més explícitament dit, dels actes j esde
veniments celebrats en els cercles senyorials i aburgesats de Ja llavors prim
mirada socie tat reusenca. En aquella època o mon1ents no es publicava Ja 
«Revista del Centre de Lectupra» i encara no existien les Edicions Rosa de 
Reus de l'avui cmnplicada Associació d'Es tudis Reusencs. 

Resumint el cas de Josep Iglésies en r elació amb la saga del Ig1ésies-Fort, 
en s cal afegir que el parc d'Iglésies -l'ex-diputat de Ja Mancomunitat- era 

• propens a in tervcnir en e ls actes públics . .. Dire1n, però, que el nostre amic 
va compendiar brillantment les afeccions i els mèrits dels seus fa miliars. En 
aquesta misccHània se'l com enta o presenta amb els seus mèrits d 'escrip tor, 
conferencian t, geògraf, h is toriador ... 

Pe rò ... ce rquem , s i és possible i sense fer marrada, el camí dels seus fe ts 
pe rsonals conc re ts . 

J osep l glésies i Fort, n ascut a Reus el 9 de set embre de 1902, l'any 1930 
ma tr imonià a1nb Maria Fontserè i Marroig, en la qual trobà e ls afectes d 'una 
n1ull cr exemplar i - pe r què no no dir-ho?- la coHaboració activa i inteHigcnt 
de qui sempre h a estat el braç dret i .la brújxol a en l'impertorbable bregar del 
marit comerciant-escriptor o escriptor-cmnerc iant. I , a ixí mate ix va establir 
contacte amb la família dels inoblidables Eduard Font. crè, Joaq uim Carrc ras 
i J oa n Petit, esdevinguts parents ~cus : sogre i c unyats, r especti vament. Però, 
en cara . volem r emarcar Ja gran personalita t d 'Eduard Fontse rè i Riba, en 
el qua l trobà e ls afectes de pare, dc mestre i el goi g de poder congeniar i col
laborar amb u na de les personali tats científiques més emine nt de la Cata
lun va del seu tcn1ps. 

En parlar del civisme dc Josep Iglésies direm que a partir dels seus a nys 
dc joventut s 'interessà per tot all ò que es relacionava amb Reus, l'excurs io
n isme, la geogra fia i les lle tres catalanes . Per això, 11 igant les pluralitats dc 
les seves di sposicions per sonals, es conver t í en ciutadà atre t per una m olt 
ferma vida dc trebal l. Si començà c~ scnt un dels elements més actius del Cen
tre de Lectura dc Reus, després, al Llarg del te mps, passà a ésser-ho del Centre 
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El poeta Josep M.a López Picó, té a la seva dre ta Josep Ros Artigues i a la seva 
esquerra Josep l glésies en la presidència de l'àpat commemoratiu de]s Jocs Florals, 

a Barcelona, l'any 1950 

E xcursionista de Catalunya de Barce.lona i, tanmateix, més enllà, secretari 
permanertt de la Socie tat Catalana de Geografia (filial de l'Ins titut d'Estudis 
Catalans), que ell havia contribuït a crear. 

Encara que l glésies mai nd hagi estat un professional del periodisme, ja 
de molt jove començà a escriure en els p eriòdics de la seva ciutat natal. 
I , naturahnent, ho féu, més en pla d'aprenentatge que dc professionaJitat, a 
semblança dc com s'iniciaven els periodistes d'antany. Però això no vol dir 
que, aviat, no fossin força estimats els seus articles publicats pel «Reus» i 
la «Revista del Centre dc Lectura», tot just sobrepassats els temps d'assaig. 
I més endavant, en els anys de plenitud, d'una manera molt activa i n1eritòria, 
començà a escriure una infinitat de treballs periodístics per tal d'atendre 
continus precs dc coHaboració o bé, segons la seva espontània decisió, d'ex
pressar el propi pensament i les seves inquietuds. I també ha estat un cons
tant coHaborador -en matèria de geografia i excurs ionisme- prop de pres
tigioses editorials que han recorregut a ell per tal de convertir-lo en expert 
especialista de les seves edicions enciclopèdiques. 

La llarga llis ta de la seva bibliografia és la mostra evident dels treballs per 
ell publicats a l llarg d'uns anys de producció extraordinàriament aprofitats. 
I també més ençà es convertí en soci fundador de l'Associació d'Estudis Reu
sencs (Edicions Rosa de Reus) i del Consell Directiu de la Fundació Salvador 
Vives Casajuana, que, amb una actuació tan singular con1 meritòria, és pre
sidida per l'admirat amic Antoni Bergós i Massó, advocat, que en els anys 
anteriors a la guerra (i durant aquesta) fou un dels més destacats dirigents 
del catalanisme a les terres de Lleida. 
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Tornant a parlar d'Iglésies, reconeguem que és d'aquelles persones que 
tenen temps per a tot, que saben regular les hores de treball, sense cap mena 
de defallença. Quan de jove vivia a Reus, a La Riba, a Barcelona, i no r esidia 
fixament a cap dels llocs esmentats, sempre coincidia a la ciutat natal, de 
celebrar-s'hi quelcom que li fos interessant. I considerem que el seu constant 
anar i venir li h a permès de visitar nombroses poblacions de Catalunya, tal
ment ho podr ia fer un marxant d'idees desproveït de tot altre bagatge que el 
de la paraula a flor de llavis. 

Una de les més grans singularitats d'Iglésies és el seu caràcter d'home 
afectiu i sense complicacions. Però cal reconèixer que, així mateix, és com
pany en mèrits dels tres o quatre més destacats conferenciants barcelonins. 
I no obliden1 que els conferenciants no solen ser personatges gaire contro
vertits, no estan acostumats que se'ls contradigui. Majorment, això és el que 
passà amb els conferenciants polítics dels inoblidables quaranta anys de pa
triotisme oficial. Llavors fou adulterat el mot col·loqui que, segons el diccio
nari, vol dir dialogar i no fer simplement unes preguntes contestades o no 
contestades a conveniència i caprici del conferenciant. 

Un periodista ha dit d'Iglésies que és home de rialla sorollosa i propens a 
manifestar-se a1nb una certa sornegueria. Nosaltres, però, pensem que la 
darrera aHusió no és prou encertada. El nostre amic, pel que sigui, davant 
segons quines preguntes o problemes, sap molt de callar, de no dir ni fer res. 
A vegades sembla corn si la rialla sorollosa el salvés de concretar allò que 
no s'atreveix a expressar o li convé silenciar: es limita a mirar fixament el 
seu interlocutor i. .. no diu n i paraula. 

El que ara anem a comentar no és en desmereb<cment d'Iglésies, sinó la 
simple observança de l'habilitat que el fet en si representa. Direm que per a 
ell no hi ha problemes quant als temes i propòsits d'actuació. J::s ràpid a 
preparar una conferència o un article de coHaboració improvisada. àdhuc 
quan l'assumpte a tractar exigeix unes certes explicacions terminants que 
no són pas gaire fàcils d'emprar. Més o menys, sen1pre c01npta amb ei recurs 
c!le fer hàbils i vàlides xerrades Initjançant la força del seu llenguatge cap
tivador. 

Com a exemple del que acabem de dir, contarem un cas. Ell donà una 
conferència al Centre Excursionista dc Catalunya sobre el tema «Siurana», 
que li representà un èxit esclatant. Tal com l 'enfocà i va saber desenvolupar
se, la cosa no podia fallar. Parlà de reis, de comtes i dc prínceps, però prefe
rentment comentà -diguem va brodar- la llegenda dc la reina mora que, 
perseguida per les hosts del comte Ramon Berenguer IV, abans que lliurar-se, 
arrapada a la gropa del seu cavall blanc, es llançà a l'abisme després anome
nat Salt de la reina mora: una llegenda -malgrat l'empremta, en la pedra, 
dels unglots ferrats del corccr- possiblement òrfena d'història i rica de fan
tasia, explicada an1b un llenguatge ünpressi.onant. 

Tots els de l'auditori restàre1n meravellats. Però recordo que quan el 
conferenciant baixà de la característica trona de la sala, vaig córrer a felici
tar-lo per la bellesa de la dicció, ensems que, ben espontàniament, se m'acudí 
d'observar-li: «Has estat co1ossal. .. ! Tanmateix, la història de Siurana encara 
continua per escriure». 

Direm, de passada, que Siurana compta an1b alguns cantors 1 dc la seva 

1. Entre els escriptors i poetes d'uns dies ja llunyans: Josep Carner, el de la Siurana 
<<aspra i ardida, coronada d'espais, d'abims cenyida ... » (autor d'un sonet r eproduït en un 
mur); Josep Iglésies i Fort, l'enamorat de Ja llegenda de la reina mora; també autor del 
llibre Siurana (Publicacions de <<La Revista», 1960); mossèn Ramon Pinyes, el devot de 
sant Lluís d'Anjou o de Siurana que fou bisbe de Tolús; mossèn Ramon Muntanyola, il-
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uruca geografia pètria i de les rmnanalles del vell castell gairebé totalment 
convertit en runes. És sensible que ningú de r esponsabilitat t ècnica, científica 
i governativa no vagi arribar a apiadar-se del dissortat monun1ent, que, sem
pre oblidat, anà perdent els carreus com els arbres perden les fulles quan al
guna bestiola 1nalastruga els forada la soca. 

La Siurana del nostre temps, gairebé deshabitada, alena, encara, gràcies 
als treballs i l 'afecte molt digne d'elogi del seu fa poc traspassat alcalde pe
dani, l 'animós Genari Martorell. Ell fou l'home miracler que deturà la pèrdua 
total dc l 'amuntegament de pedres que havien integrat el misteriós castell 
i poblat d'origen sarraí. 

Josep Iglésies té molt d'escriptor polifacètic. La seva imaginació i les 
seves afeccions l'han adreçat devers altres camins que els de la literatura, la 
geografia i l'excursionisme, car es nwstrà un exceHent historiador i crític d'art 
en les obres Baldomer Galofre Ximenis i L'escultor Roig Solé, d'Edicions Rosa 
de Reus, cosa no pas gens sorprenent si tenim en compte que ha estat un 
pacient i hàbil coHeccionista de pintures d'autors catalans. I això no és tot: 
ens consta molt positivament el seu interès per la prehistòria, demostrat en 
els anys de joventut, mitjançant llargues hores de treballs d'excavació. També 
h avia tractat d'iniciar-sc en l'assumpte captivador del descobriment i l'estudi 
dc les pintures rupestres. Però, d'això no en parlem! 

També ens cal comentar que l'abrivat poeta n1allorquí, mossèn Bartomeu, 
entusiasmat amb el llenguatge emprat en els llibres cl'Iglésies -probable
ment L'esment diví- augurà al nostre amic la possibilitat de reeixir com au
tor teatral. Fou un parer. 

És possible - pensem nosa1trcs- que al jovencell escriptor r eusenc dels 
anys 1917 i més pròxims, l i causés una gran i definitiva impressió el llen
guatge i els personatges de les representacions del també r eusenc Teatre 
Bartrina, gairebé totes elles pertanyents al vell teatre d'ambient de pagesia, 
de gran semblança amb el de les noveHes i contes a l'estil de llegendes, d'Iglé
sies : pagesos, m.oliner s, lladregots, bruixes, muntanyencs, gossos, llops ... de 
l'època Vuitcentista. 

L'obra d'Iglésies té molt, quant a ambient i per sonatges, dc les obres de 
Frederic Soler ( «Pitarra» ), Àngel Guimerà, Ignasi Iglésies, Pous i Pagès, i 
altres autors d'antany. I, ben segur, que això inspirà els auguris, abans es
mentats, del poeta 1nallorquí. 

Juntament amb els altres dramaturgs catalans no hem anomenat Josep 
Maria de Sagarra -tan1bé afeccionat a l'ambient vuitcentista i de pagesia-, 
perquè els seus personatges porten «més pebre i més sal» que els dels autors 
a nteriorment esn1entats. Entenem, però, que el llenguatge d'en Sagarra mai 
no s'atreví a b arrejar història, llegenda i fantasia. Les seves santes i sants 
foren creats cmn pura anècdota teatral. Per tant, es tracta d'un estil literari 
c laríssim, incapaç de no respectar les lleis de valor ortodoxa. 

Sagar ra era atrevit i pegava fort. Però ho feia sense passar més enllà de 
la tanca de la prudència que, quan calia, frenava l'inconfusible verb sagarrenc. 

Con1 de r etop, tornarem a connectar amb la figura prismàtica de Josep 
Iglésies, en la qual ens ha semblat descobrir un possible i molt adient es
criptor de contes per a infants. Els editors estan avesats als contes gràfics 

lusionat admirador de Siurana, que poc temps abans dc morir havia dit: «Que bonica és 
~iurana! En una de les m eves anades hi vaig dictar de raig uns versets que m'agraden 
molt»; Eufcmià Fort i Cogul, autor del llibre Noticia de Siurana de Prades (Fundació Roger 
de Belfort, 1975), que és el més recent dels estudis sobre el poblat sarraí i medieval. 
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de bell coloril, limitats al com entari d'unes breus anècdotes. En r ealitat es 
tracta d'uns simples quaderns iHustrats. 

Continuant amb l'escriptor reusenc, direm que els seus personatges a vega
des sembl.en excessivament ingenus i romàntics. Ni el s lladregots ni els llops, 
dels quals parla, no arriben a fer por als lectors. I cal dir que la deliciosa Cèlia 
de Saó de llegenda és el prototipus d'uns molt ben pensats personatges que, 
en conjunt, donen la idea Hlusòria d'un país de fades i folle ts. Tot, potser , amb 
una mica d'excés de poesia. 

És una llàs tima que Catalunya no compti amb escriptors de contes per a 
infants: autors de tem es no estranys a un propòsit pedagògic capaç de con
trarestar el rnal que, en part, és produït pel cinema, la t elevisió i Ja incons
ciència dels pares massa condescendents. 

Foren 1nol1. estimables els contes de Josep Carner i d'altres autors incons
tants que no s'atreviren a intentar convertir-se en uns Perrault i Anderson 
catalans. 

Tots recordem els dies de la postguerra. Eren grans i greus els obstacles 
que el nou règim posava a les coses de Catalunya. No hi havia diar:is catalans, 
ni r evistes, ni llibres, ni conferències, ni r es que fos es tin1a t pel nostre poble 
i n1olts catalans es trobaven empresonats o a l 'exili. L'Orfeó Cata là havia estat 
dissolt i al seu local sc li donà el nom de Palacio de la Música. També a la 
Biblioteca de Catalunya li arrabassaren el nom per a donar-li el de Biblioteca 
Central. L'Ateneu Barcelonès conservà el nom, canviat en castellà, i només 
s 'hi autoritzaren conferències mitjançant l' «idioma del imperio» i que no 
tinguessin res a veure a1nb la Catalunya tradicional. I del que passava als 
temples parroquials, no cal ni parlar-ne, perquè tot estava supeditat a les 
conveniències de l'Església nacional, addicta al franquisn1e. 

Però, malgrat tot , van aparèixer unes escletxes de llum. 
An1b molta prudència, evitant complicacions, aviat començaren a cele

brar-se sessions dc caràcter literari: lectura de poesies (en actes ignorats o 
s implement tolerats. Sense autorització s'entén). Així és que, no Lliure de 

· p~ri ll , la poesia alçà el cap posseïda dels seus m èrits tradicionals. En alguns 
lloc de Barcelona, molt pocs, entre grups improvisats i l'assistència d'arnies 
de confiança, començaren a organitzar-se unes r eunions dedicades als poetes 
catalans, mallorquins i valencians que escrivien en català. I les session fo
ren una afalagadora compensació en aquells dies de domini franquis ta. 

Gairebé totes les reunions se celebrar en en cases particulars.2 

Entre les reunions que desenvoluparen una més gran activitat, cal esmen
tar les celebrades a la Bar del matrimoni Josep Iglésies-Maria Fontser è, si
tuada en el quasi silenciós passatge Pa rn1anyer, 17, que recorda els noms de 
dos veïns iHustres, en allres temps: el m estre dc música Cades Gumersind 
Vidiella, i el poeta, dibuixant i escriptor, ApeHes Mes tres. 

Les lectures se celebraven els diumenges o en altres dies també fes tius. 
I hi assis tien els principals afeccionats a la literatura catalana i a les Belles 
Arts, dels qual s donarem alguns nmns en qualitat de record : Josep Puig i Ca
dafalch, ex-president de la Mancomunitat de Catalunya, Eduard Fontserè i 
Riba, Jordi Rubió, Tomàs i Joaquin1 Carreras i Artau, Joan Petit, general 

2. Es tudi (germans Gassó), Ramon Sunyer (Amics de la Poesia), Josep Iglésies i Fort, 
Pilar Rufí, Miquel Sapercs, Martí Rodés (Montserrat Martí), Joan Colamines, Acadèmia 
Barcelona, Josep Bartomeu, Maria de Bofill, vídua Planàs, Josep Mi racle, Centre Lle idatà 
i Casa Llampallcs, entre d'altres. E n a lgun dels llocs esmentats se celebraren actes lite
raris i concet·ts de cant i musicals. I a l'Estudi Masricra del carrer de Ba ilèn s'hi celebra 
una tanda de funcions teatrals en català, com així mate.ix a la llar del rapsoda Francesc 
Vila lla i de la seva esposa Mercè Babiloni, cantatriu. 
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Faraudo, Carles Riba, Clen1entina Arderiu, López-Picó, Octavi Saltor, Eufem.ià 
Fort, Joan Mercader, Lluís Casassas, Marià Manent, Vicens i Vives, Carles i 
Ferran Soldevila, Antoni Bergós, Ignasi Iglésies i Casanovas, Agustí Duran i 
Sanpere, Joan Arús, Joan Rebagliato, Francesc Curri, Albert Manent, Pere 
Lloret i molts d'altres, juntament amb una selecta representació dc la joventut 
catalana, i de la dona. 

Que consti que en aquelles sessions de molts dies, tant els lectors com els 
oients, ens sentíren1 vermnent agraïts a la cordial amistat i a les defer ències 
dels a1nics Iglésies-Fontserè. Poden1 dir que cada sessió representava l'avi· 
nentesa de conèixer l'obra nova, encara inèdita, dels poetes d'abans de la 
guerra· i tan1bé les primícies dc la dels novells. 

Van coHaborar en l'organització de les lectures el poeta i crític literari 
Octavi Saltor -al qual se li dedicà una sessió d'homenatge- l'editor Salvador 
Torrell i el rapsoda Bartomeu Olsina. 

Com a record d'aquests actes culturals, a continuació transcrivim. una nota 
que els evoca, apareguda al número 6, d'octubre de 1977, de la revista «L'A
venç». 

«LES LECTURES POÈTIQ UES AL PASSATGE PERMANYER 

L'any 1946, la persecució contra la llengua catalana es trobava en plena 
efectivitat. No s'autoritzava la publicació de cap llibre en català i els poquís
sims que veien llUJn ho havien de fer en absoluta clandestinitat i alguns amb 
data endarrerida d'abans del 1939. En cap acte públic no es podia emprar la 
nostra parla i a les oficines oficials hi havia els cartells que exigien l'esmerç 
de la «lengua del imperio». L'actitud de prudència era general, car la repressió 
es mantenia molt dura i els empresonaments, les n1ultes i altres actes correc
tius eren a l'ordre del dia. 

A l~s darreries de l'any indicat es van fer uns assaigs d'iniciar unes sessions 
poètiques en català al passatge Permanyer, al donücili de Josep Iglésies. 
Aquest ocupava una torre, sense veïns indiscret s, en una via quieta, d'accés 
gairebé clos. A la primera reunió Agustí Esclasans hi llegí un r ecull de poemes 
inèdits i a la segona Mn. Camil Geis, hi donà a conèixer - era el desembre
el seu Poema de Nadal. A1nbdues sessions serviren d'aprenentatge i l 'any 
següent, o sigui el 1947, les lectures prengueren periodicitat i se'n realitzaren 
una vintena, en diun1enges a la tarda, a raó d'una cada quinze dies, sense 
cmuptar els mesos d'estiu. 

Aquest any hi llegiren poesies: Pere Benavent, Mique] Querol, Fèlix Cucu
rull, Josep M. Rovira Artigues, Josep M. Espinàs, Ramon Folch i Camarassa, 
Francesc Rossetti, R. Blasi i Rabassa, Miquel Saperes, Josep M. López-Picó, 
Agustí Esclasans, Xavier Casp de València, M. Bertran Oriola, J. Gimeno Na
varro, David Sanahuja, Domènec Juncadella i Felip Graugés. Cada poeta tenia 
el seu presentador i hi actuaren con1 a tals: A. Esclasans, Octavi Saltor, el 
pare Ratuon Castelltort, Jeroni de Moragues, Ton1às Garcés i Marià Manent, 
entre d'altres. S'hi féu també un homenatge a Salvador Albert i s'alternaren 
les lectures an1b concerts a càrrec de Pilar Rufí, Maria Soler, Jaume Padró s, 
Lluís Molins, etc. 

L'any següent les reunions prengueren més amplitud. Els actes eren sabuts 
per tots aquells que, per la seva espiritualitat, ho havien de saber i la con
currència omplia el domicili del convidador, est enent-se des del seu despatx 
al rebedor i als dormitoris. Afortunada1nent es disposava de 1nolts seients. 
Però, malgrat això, es quedava molta gent dreta arrambada a les portes i als 
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murs de les habitacions. Arribaren a aplegar-se vora de dues-cen tes persones 
de tendències polítiques molt diverses, però unides per la coincidència pa
triòtica. L'afer donà lloc a una poesia de López-Picó que començava: 

A l'ombra del mateix llorer, 
s'unifiquen les esglésies, 
a casa Josep l glésies, 
del passatge Permanyer. 

L'any 1948 les sessions foren dedicades a Miquel Dolç, Rosa Laveroni, Ri
card Pern1anyer, Josep M. Boix Selva, Josefina Tura, Osvald Cardona, el tar
ragoní J . Antoni Guàrdies, Josep M. de Sucre, Guillem Colom, Roser Matheu , 
Miquel Forteza, Pilar Tous, mossèn Gei.s, J . Serra i Janer, Octavi Saltor, Josep 
Lleonart, R. Perelló i Palmira Jaquctti. Actuaren de p resentadors : Joan Es
telrich , Joan Petit i Montserrat, Marià Manent , Joaquii11 Carr eras i Artau, 
J . M. López-Picó, J . Bofill i Ferr o, M. Ferrà, F. Vidal Bordils, Manuel de Mon
toliu, J . Puig i Cadafalch , F. Alfonso Orfi la, etc. Es realitzaren homenatges a 
J . Bofill i M ates, Miguel Ferrà, al músic F. Alfon o Ferrer i actuaren de can
tatrius Maria Soler, Maria Coquard, Carme Alfonso i, cmn a executants, Rosa 
Balcells, Joan Llongueres i Josep Poch. 

·ou pregat Je venir 11 honorar la llar Je 

Josep lglésies (Passatge Perntanyer, 

n . 0 1 7) torre), a les cinc de la. tarda 

Jel vinent diumenge) dia 1 4 de novem
bre, per tal de retre homenatge a 

la personalitat literària. Je JAUME 

BOFILL I MATES.~foSEP PUIG 

I CADAFALCH obrirà l'acte. ~f BOFILL I FEJ(J?O 

llegirà uns .fragments del seu estudi-pròleg a les Obres 
Completes de l'inoblidable GUER..AU DE LIOST. ~ 
A continuació el rapsoda BAR..TOMEU OLS/NA donarà 

a conèixer /'obra pòstuma Je l'homenatjat. 

B~trulo11R, nov~mbre Je/ 1948. 

Sr. . ....................................................................................................................................... .. 
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L'any 1949 ocuparen les sessions líriques: Lluís Gassó i Carbonell, A. Es
clasans, Ricard Permanyer, Josep M. Fabra, mossèn Puntí i ColleU, F. Alfonso 
Orfi.la, M. Andreu Fontiroig, Mateu Janés, Roser Matheu, Joan Llonguer es, 
Carles Riba, Clementina Arderiu -aleshores ambdós r ecentment tornats de 
l'exili- el valencià Vicens Casp, Josep M. López-Picó, mDssèn Isidor Macabich 
d'Eivissa, Jordi Cots , Joan Oliver i S. Sànchez Juan, l 'obra dels quals fou prè
viam.ent com.entada per : Maurici Serrahima, J. Gimeno Navarro, J. Ros Arti
gues, F. Vidal Burdils, Octavi Saltor, Josep Selva, 1nossèn Francesc Baldelló, 
J. Bofill i Ferro, Joan Teixidor, M. Bertran Oriola, Tmnàs Garcés, J. Rovira 
Artigues, A. Llorens Opisso, etc. S 'hi realitzaren hon1enatges a la me1nòria 
d 'Alex·andre Plana i J. Salvat-Papasseit i hi hagué concerts per la Coral Sant 
Cerni, Pilar Rufí, Maria Teresa Fius, Pau Bartolí i Lluís Molins. 

L'any 1950 els poetes que hi actuaren foren: n1ossèn Pere Ribot, Felicià 
Fuster, Joan Arús, Joana Raspall, G. Mitjans, mossèn B . Barceló, Ra1non Tor, 
Albert Manent, Josep Romeu , Carles Riba, Oleguer Huguet, Jaun1e Rosque
lles, Blai Bonet , V. Solé de Sojo, F. de B. Lladó. S'hi celebrà un homenatge a 
la m emòria d'Alfons Maseres i un altre al doctor mossèn Josep M. Llovera. 
Hi actuaren com a com entaristes : el pare Castelltort, M. Bertran Oriola, Jose
fina Tura de Bertran, Josep M. López-Picó, Pere Bohlgues, A. Esclasans, Joan 
Barat, Octavi Saltor, Rafel Tasis i Marca, Josep M. de Sucre, Osvald Cardona, 
M. Sànchez Guarner, Francesc de B . Moll, el doctor Lluís Carr eres i J. Soler
vicens. Els concerts anaren a càrrec de C. Alfonso de Poch , Mercè Nicolau i 
Pilar Rufí. 

El 1951 els poetes invitats foren: J. Gimeno Navarro, Lluís Valeri, Xavier 
Amorós, J. Ros-Artigues, Joan Vinyoli, Osvald Cardona, Tmnàs Gar cés, Jo
sep M.a López-Picó, Josep Espar, Mn. Miquel Melendes i Rafael Catardi. Les 
presentacions foren encarregades a Carles Riba, el pare Castelltort, J . Soler
vicens, Albert Manent, M. Bertran, Fèlix Escales, J . M.a. López-Picó, Joan Teixi
dor, J . Oller Rabassa, Salvador Espr iu, Víctor Català, Maurici Serrahilna, Ce
brià Montserrat, P . Català Roca, E . Martínez Ferrando i F. de P. Maspons An
glasell. S'hi celebraren hmnenatges a Joan Alcover, Francesc Matheu, Antoni 
Er a i al general alguerès Rafael Catardi. 

Els anys 1952-1953 llegiren els seus poen1es: Maria Castanyer, Josep Rie
rola, Montserrat Vayrcda, Miquel S. Salarich , Xavier Amorós, Mn. M. Ruiz 
Fernàndez, Josep Arnowat, Mn. Ram.on Muntanyola i Ferran Canyam eres. 
Els presentadors foren J . M.a. Boix Selva, Felip Graugés, Roser Matheu, Dr. Mn. 
Josep Gros, Josep Selva, Mn. Ramon Muntanyola i Rafael Tasis i Mar ca. S'hi 
celebrà una connnen1oració dels Jocs Florals de Barcelona presidida per Jo
sep M.a. de Sagarra i un hon1enatge a Antoni de Bofarull, el darrer a càrrec 
del seu biògraf reusenc J . Santasusagna. 

També s'hi van acollir les sessions científiques 1nensuals de la Societat 
Catalana de Geografia (filial de l'Institut d 'Estudis Catalans) i hi van tenir 
lloc l 'homenatge a Menéndez i Pidal, en tornar de l'exili, organitzat per la 
Societat Catalana d'Estudis Històrics i l'acte fundacional de la Societat Ca
talana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, ambdues entitats filials de 
l 'Institut d'Estudis Catalans . 

S 'havj en sobrepassat el centenar de sessions poètiques i s'havien clonat a 
conèixer n1olts joves escriptors que feien les primeres armes i que aleshores 
no tenien on poder-se manifestar, havent llegit les seves obres els poetes de 
fama reconeguda que es trobaven a Catalunya. S 'havia anat fent una afirn1ació 
periòdica de fidelitat a la llengua per part dels escriptors novells, dels consa
grats i de totes les persones de major significació espiritual de la nostra terra 
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que es complaïen a assistir a ls actes, en uns moments que el nostre verb era 
aferrissadament proscrit de la vida pública. 

En el darrer període una petita escletxa havia estat oberta i es comen
çaven a autoritzar publicacions de poesia en català. Es constituïen altres cena
cles en domicili s particulars de Barcelona, els quals, tal vegada, feien inne
cessària la continuïtat del que ens ha vingu t ocupant.» 

Com a cloenda, direm que parlar de Josep Iglé ies i Fort és un no acabar 
mai. Però no volem signar aquestes nostres modestes lletres sense dedicar 
el més fervorós elogi a ls seus treba lls sobre El poblwnent de Catalunya, que 
li obriren la porta de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
I Déu vulgu i q ue, al llarg d'una inestroncable cadena de demàs, altres Iglésics 
sàpiguen seguir tan n1eritòriament con1 ell ho ha fet el control de la vita litat
del poble català. 
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Bibliografia de Josep lglésies 

per Xavier FORT BUFILL 

Fa cinc anys que con1n1cmoràvcm e l setantè aniversari dc Josep Iglésies, 
amb un número monogràfic que la «Revista del Centre de Lectura» dc Reus 
li oferí el novembre de 1972. En aquell número, en tre alguna altra cosa, vaig 
publicar una bibliografia seva, limitada als llibres o a les entitats bibliogrà
fiques autònomes que havia produït. Ara, en comn1cn1orar el setanta-cinquè 
aniversari de Josep l glésics, ofereixo, amb la seva coHaboració i aJnb la de la 
seva muller Maria Fontserè, una altra notícia bibliogràfica del nostre polifa
cètic home de lletres. I ho faig amb el n:-tateix esperil, encara acrescut, dc 
devoció i d'afecte amb què ho feia fa cinc anys, i amb l'anhel fervorós dc 
poder continuar la llista per molts anys més. 

La bibliografia n o conté tots els articles i escrits que Josep Iglésies ha 
fe t al llarg de la seva vida. La selecció respon a un criteri dc qualitat establert 
pel mateix autor i que cal respectar. Hi ha tots els llibres, treballs im por tan Ls 
i articles de premsa notables. També hi incloc, a manera d'apènd.ix, un reper
tori d'atticles i de treballs que tracten de Josep Iglésics. 

E l nostre autor ha emprat diversos pseudònin1s al llarg dc la seva obra 
escrita. Ultra les inic ials o la sigla (I, J.I., Jlg) h a usat els següents: Josep de 
la Riba (J. de la R.) , Eridon, Juli d'Èben, Pere Arnau i algun d'altre. Joan 
Dolçafcl és el seu «al ter ego» com a dibuixant, però també ha s ignat algun 
escrit als diaris. No especifico, a la llista que segueix, quins treballs han estat 
s ignats amb el nom o amb pseudònim. Els gairebé quatre-cents títols que dono 
són prou per a fer veure la importància d'una obra i d'una t rajectòria humana 
que d'altres compa nys glossen com cal dins aquest mateix volu1n d'home
natge, però que jo, una vegada més, voldria qualificar com a exemplar i mo
dèlica. 

] . LLIBRES 

l. Itineraris per les serres de l'entorn del Camp de Tarragona i pel Montsant. 
Barcelona, Club Excursionista dc Gràcia, 1928. 19 pàgs. 

2. Les Muntanyes de Prades, el Montsant i la Serra la Llena. Reus, Agrupació 
Excursionista de Reus, 1929, 366 pàgs. 

3. (En coHaboració amb Joaquim SANTASUSAGNA.) Les Muntanyes de Prades, el 
Montsant i Serra la Llena. Segona edició. Reus, Agrupació Excursionjsta dc 
Reus, 1930, 366 pàgs. 

4. Delimitació del Camp de Tarragona. La font històrica en la demarcació de 
les comarques catalanes. Reus, Llibreria Nacional i Estrangera, 1930, 116 pàgs. 
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5. El Priorat. L'extensió de la comarca natural. Reus, Llibreda Nacional i Es
trangera, 1930, 45 pàgs. 

6. (En coHaboradó amb Joaquim SANTASUSAGNA.) Del Camp de Tarragona a l'Ebre. 
Reus, Agrupació Excursionista de Reus, 1931, 464 pàgs. 

7. La terra d'en Gallarí. Narracions i paisatges de la muntanya tarragonina. 
Reus, Llibreria Nacional i Estrangera, 1932, 232 pàgs. 

8. Les coma-rques mericli011als de Catalunya i la futura divisió territorial. R e
gions geogràfiques, comarques i divisions administratives. Reus, «Revista del 
Centre de Lectura», 1933, 111 pàgs. 

9. (En coHaboració amb Joaquim SANTASUSACNA i Pere ESTRADA.) La renaixença 
literària de Catalunya i l'aportació dels reusencs. Reus, «Revis ta del Centre de 
Lectura», 1933, 155 pàgs. 

10. (En coHaboració amb Joaquim SANTASUSAGNA.) Les valls del Gaià, de Foix i de 
Miralles. Reus, Agrupació Excursionista de Reus, 1934, 574 pàgs. 

11. Scala Dei. Aiguaforts de la vida monacal. Reus, Llibreria Nacional i Estrange
ra, 1935, 184 pàgs. 

12. (En coHaboració amb Eduard FONTSERJ':.) Elem.ents de Geografia. Barcelona, 
Gustau Gili, 1938, pàgs. 113-203. 

13. Assaig sobre l'extensió de la comarca d'Igualada. Igualada, Estudis Comarcals, 
1938 (1944?), 180 pàgs. 

14. L'esment diví. Contes i llegendes. Barcelona, Arca, 1947, 158 pàgs. 
J 5. Les ciutats del món. Barcelona, Arca, 1948, 128 pàgs. 
16. La gerra d'ossos. Barcelona, Arca, 1949, 238 pàgs. 
17. Pere Gil, S. I . (1551-1 622) i la seva Geografia de Catalunya. Barcelona (Quaderns 

de Geogr afia, 1), 1949, 319 pàgs. 
18. Mateu Aymerich, S. I. (1715-1799) i la seva «Historia Geogrdfica y Natural de 

Cataluña». Barcelona (Quaderns de Geografia, 2), 1949, 341 pàgs. 
19. Saó de llegenda. Barcelona, Dalmau i Jover, 1953 (Biblioteca literària), 336 

pàgines. 
20. La Riba. Termes municipal i parroquial. Barcelona, Societat Catalana de Geo

grafia, 1953 (Els noms de lloc de les terres catalanes, I), 91 pàgs. 
21. Baldomer Galofre Ximenis. Reus, Associació d'Estudis Reusencs, 1953 (Rosa 

de Reus, 2), 121 pàgs. 
22. (Pròleg a) Celdoni VILA. Amor al Rey y a la Patria. Vinguda de Pere Joan 

Barceló, dit Carrasclet, en R eus, 1713-1749. Manuscrit setcentista inèdit. Reus, 
Assodació d'Estudis Reusencs, 1954 (Rosa dc Reus, 6), pàgs. 11-66. 

23. L'escultor Joan Roig Soler (1835-1918). Reus, Associació d'Estudis Reusencs, 
1955 (Rosa dc Reus, 10), 151 pàgs. 

24. Perennitat de la Selva del Camp. Barcelona, Adesel, 1956, 110 pàgs. 
25. Distribució comarcal de la població catalana a la primera meitat del se

gle XVI. Barcelona, Fundació Josep Massot i Palmés i Societat Catalana de 
Geografia, 1957, 32 pàgs. 

26. (En coHaboració amb Joaquim SANTASUSAGNA i Ramon AMICÓ i ANGLÈS.) Les . 
Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena. Tercera edició. Barcelona, 
Dalmau, 1957, 848 pàgs. 

27. (Pròleg a) Ramon AMIGÓ. Els topònims de la ciutat i del terme de Reus. Reus, 
Associació d'Estudis Reusencs, 1957 (Rosa de Reus, 16), pàgs. XI-XXIX. 

28. Scala Dei. Aiguaforts de la vida monacal. Segona edició. Barcelona, Selecta, 
1957 (Biblioteca Selecta, 234 ), 208 pàgs. 

29. Contalles de Mas Calvó. Barcelona, Barcino, 1958 (Biblioteca Folklòrica Bar
cino, 17), 118 pàgs. 

30. La població catalana al primer quart del segle XV III. Barcelona, Fundació 
Josep Massot i Palmés i Societat Catalana de Geografia, 1959, 46 pàgs. 

31. L'epistolari de Pròsper de Bofarull a Salvador Brocà. Reus, Associació d'Es
tudis Reusencs, 1960 (Rosa de Reus, 22), 218 pàgs. 

32. S iurana. Narracions. Barcelona, Barcino, 1960 (Publicacions de «La Revista», 
segona sèrie, 31), 136 pàgs. 
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33. La conquesta de Tortosa. Barcelona, Dalmau, 1961 (Episodis de Ja Història, 20), 
59 pàgs. 

34. El guerriller Carrasclet. Barcelona, Dalmau, 1961 {Episodis de la Història, 25), 
63 pàgs. 

35. Pau Font de Rubinat dins l'àmbit reusenc. Reus, Associació Excursionista de 
Reus, 1961, 82 pàgs. 

36. Mossèn Jaume Oliveres. L'home preservat dels llamps de l'Aneto. Barcelona, 
Dalmau , 1962 (Arxiu Bibliogràfic Excursionista dc la UEC, 4 ), 70 pàgs. 

37. Norbert Font i Sagué (L'introductor de l'espeleologia a Catalunya) . Barcelona, 
Dalmau, 1963 (Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la UEC, 7), 63 pàgs. 

38. J._a reconquesta de les valls de l'Anoia i del Gaià. Barcelona, Dalmau, 1963 (Epi
sodis de la His tòria, 40), 64 pàgs. 

39. La restauració de Tarragona. Barcelona, Dalmau, 1963 (Episodis de la His
tòria, 45), 59 pàgs. 

40. (Prefaci i transcripció de) El llibre de cuina de Scala Dei. Barcelona, Fundacjó 
Blasi i Vallespinosa, 1963, 48 pàgs. 

41. (Pròleg i transcripció de) Singularidades de la Historia Natural del Principado 
de Catalunya. Text de l'any 1737 ... segons els manuscrits de la Biblioteca Na
cional i del Palau R eial de Madrid. Barcelona, Fundació Josep Massot i Pal
m és, 1963, 40 pàgs. 

42. Els primers excursionistes. Barcelona, Dalmau, 1964 (Arxiu Bibliogràfic Ex
cursionista de la UEC, 11 ), 56 pàgs. 

43. Pere d'Urrea i la guerra de Joan Il al Camp de Tarragona. Barcelona, Dalmau, 
1964 (Episodis de la Història, 55), 54 pàgs. 

44. L'ocupació de Tarragona i els seus problemes. Extret de «Curs Ramon Beren
guer IV», Barcelona, Centre Comarcal Lleidatà, 1964, pàgs . 54-61. 

45. (Prefaci i transcripció de) Manuel BARBA i RocA (1752-1822). Memòries acadè
miques: 1. Sob1'e el estado actual de la agricultura en Cataluña (1787); 2. Sobre 
la nevada acaecida en Vilafranca del Penedès en 1.0 de marzo de 1796 ... segons 
els manuscrits existents a la R eial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
Barcelona, Fundació Josep Massot i Palmés, 1964, 44 pàgs. 

46 . . (Prefaci i transcripció de) Francisco de DusAY Y DE MARI. Memoria sobre los 
p1"incipios químicos del arte de fabricar vidrio. Leída el día 25 de enero de 
1792 en la R eal Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Barce
lona, 1964, 39 pàgs. 

47. Enciclopèdia de l'excursionisme. Barcelona, Dalmau, vol. I , 1964, 776 pàgs. 
48. Un moment estel·lar de la ciència de Catalunya en el segle XVIII (Antoni Martí 

i Franquès). Barcelona, Dalmau, 1965 (Episodis de la Històda, 62), 53 pàgs. 
49. La conl1'Íbució catalana al telègraf elèctric (Francesc Salvà i Campillo). Bar

cc]ona, Dalmau, 1965 (Episodis de la Història, 67), 60 pàgs. 
50. El setge de Tarragona a la guerra napoleònica. Barcelona, Dalmau, 1965 (Epi

sodis de la Història, 72), 60 pàgs. 
51. Lluís Estasen. Granoller s, Montblanc, 1965 (Biblioteca Excursionista, 6), 96 

pàgines. 
52. (Mots in icials i apèndix a) Josep GüELL i MERCADER. Coses de Reus. (Records 

d'un jove que ja no ho és.) Reus, Associació d'Estudis Reusencs, E'65 (Rosa 
de Reus, 34), 141 pàgs. 

53. Güell i Mercader i el segon volum de Coses de R eus. Reus, Associació d'Estu
dis Reusencs, 1965 (Rosa dc Reus, 35), 203 pàgs. 

54. Lleida i el seu corregiment al darrer terç del segle XVIII. Extret del «Boletín 
interior informativa del Centro Comarcal Lcridano» (Barcelona, 1965-1966). 

55. La població de Catalunya en la dècada 1950-1960. Barcelona, Dalmau, 1966 
(Panorama actual de les idees, 45-46 ), 90 pàgs. 

56. La realitat comarcal a Catalunya (Assaig sobre el concepte de comarca). Bar
celona, Bruguera, 1966 (Quaderns de Cultura, 14 ), 112 pàgs. 

57. La divisió comarcal catalana. Barcelona, Br uguera, 1967 (Quaderns de Cultu
ra , 23), 112 pàgs. 
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58. El setge de Cambrils l'any 1640. Barcelona, Dalmau, 1967 (Episodis dc la His
tòria, 103), 64 pàgs. 

59. Els conflictes del canal d'Urgell. Barcelona, Dalmau, 1968 (Episodis de la His
tòria, 103), 64 pàgs. 

60. L'entrada dels carlins a Reus el 1872. Barcelona, Dalmau, 1968 (Episodis de 
la Història, 107), 64 pàgs. 

61. La crisi agrària de 1879-1900. La fiz.loxera a Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 
1968 (Llibres a l'abast, 55), 292 pàgs. 

62. Síntesi de la Junta de Comerç de Barcelona (1760-1847). Barcelona, Dalmau, 
1969 (Episodis de la Història, 121 ), 66 pàgs. 

63. L'obra cultural de la Junta de Comerç (1760-1847). Barcelona, Dalmau, 1969. 
(Episodis dc la Història, 121 ), 66 pàgs. 

64. El cens del comte de Floridablanca. Barcelona, Fundació Salvador Vives Casa
juana, vol I, 1969, 614 pàgs .; vol. li, ]970, 571 pàgs. 

65. (Prefaci i transcripció dc) Libre de les obligations que tenen los frares lleclzs 
de la Cartuxa de Scala Dei y sermonies que deuhen observar en lo cullo divino. 
Barcelona, Fundació Francesc Blasi i Vallespinosa, 1970, 101 pàgs. 

66. L'aiguat de Santa Tecla (23 de setembre del 1874) . Barcelona, Dalmau, 1971 
(Episodis de la Història, 156), 64 pàgs. 

67. Juli Soler i Santaló. Barcelona, Dalmau, 1971 , 170 pàgs. 
68. (En coHaboració amb Eduard FO.l\TSERÈ.) Recopilacions de dades sísmiques de 

les terres catalanes e/11 re 1100 i 1906. Barcelona, Fundació Salvador Vives Ca
sajuana, 1971, 546 pàg . 

69. La població del Mares111e a la llum dels censos generals. Mataró, Caixa d'Estal
vis Laietana, 1971, 247 pàgs. 

70. (En coHaboració amb Ferran CANYA.'v1ERES.) La dansarina Roseta Mauri. Reus, 
Associació d'Estudis Reusencs, 1971 (Rosa de Reus, 46-47), vol. I, 166 pàgs.; 
vol. II, 172 pàgs. 

71. Evolució demogràfica de la comarca d'I gual ada. Igualada, Centre d'Estudis 
Comarcals d 'Igualada, 1972, 58 pàgs. 

72. Estadístiques de població de Catalunya al primer vicenni del segle XV IlI. 
3 vols. Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1974. 

_ 73. Les minves dels cultius i de la. població a la comarca del PrioraL. Barcelona, 
Fundació Salvador Vives Casajuana, 1975, 89 pàgs. 

74. Capta de fantasies. Santes Creus, Fundació Roger dc Belfort, 1976. 
75. Jocs tradicionals de brivalls i de jove11tut de Reus. Reus, Associació d'Estu

dis Reusencs, 1977 (Rosa de Reus, 52), 168 pàgs. 
76. Els quaranta. anys de la Societat Catalana de Geografia. Barcelona, SCG, 

1978 (ed. ciclostilada), 34 pàgs. 
77. Homenatge a Ventura Cassal. Barcelona, 1978 (ed. policopiada). 

2. ARTICLES I TREBALLS DIVERSOS 

Abreviatura RCL = Revista del Centre de Lectura dc Reus. 

78. El tramvia econòmic de Reus a Salou. «Borinot», 38 (Reus, agost 1924 ). 
79. Delimitació del Camp de Tarragona. RCL, 153-154 (juny 1926), pàgs. 156-165. 1 

80. Or! RCL, 155-156 (juliol 1926), pàgs. 197-199; íd. 157-158 (agost 1926), pàgi
nes 233-236.2 

81. Les fonts històriques i la limitació del Camp: la senyoria de Tarragona. RCL, 
161-162 (octubre 1926), pàgs. 280-289.3 

82. Les fonts històriques i la limitació del Camp: Un projecte de comtal. RCL, 
165 (gener 1927), pàgs. 7-12: 

~3. Al marge d'un volum de l'Enciclopèdia de Catalunya. RCL, 167 (mar ç 1927), 
pàgs. 55-60. 

84. Bellafila. RCL, 167 (març, 1927), pàgs. 49-50. 
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85. V entura Cassal, el sensual ardit. RCL, 168 (abril 1927), pàgs. 84-89. 
86. Després de l'Aplec Excursionista de Santes Creus. «Reus. Diari de la tarda», 

18 juny 1927. 
87. El paisatge i la vida a la vall del riu Brugent. Per l'estudi geogràfic de les 

serres de Prades. RCL, 171 (juliol 1927 ), pàgs. 164-173. 
88. lntermezzo sobre història local. «Reus. Diari de la tarda», 6 de juliol de 1927. 
89. Joana de l barbourou, la gran poetessa de l'Uruguai. «Reus. Diari de la tarda», 

23 juli ol 1927. 
90. La collada de Castellfollit i la Mola de Roquerola. «Re us. Diari de la tarda», 

28 juliol 1927. 
91. L'home de gel. «Reu s. Diari de la tarda», 17 agost 1927. 
92. Consciència de ciutadania. «Reus. Diari de la tarda», 24 agost 1927. 
93. De l'excursionisme. «Reus», 25 agost 1927. 
94. Catalogació d'avencs i coves de la vall del riu Brugent. RCL, 173 (se tembre 

1927), p àgs. 212-226. 
95. Per una altra transmutació lit erària. «R eus», 16 setembre 1927. 
96. Un màxim respecte envers la literatura del passat. «Reus», 20 setembre 1927. 
97. Els poemes de Carles Magrinyà. RCL, 174 (octubre 1927), pàgs. 239-241. 
98. La nostra muntanya. «Reus», 15 desembre 1927. 
99. La vida artística a les ciutats de segon ordre. «Reus», 17 desembre 1927. 

100. Els poetes camperols. V entura Cassal. «R eus», 29 desembre 1927. 
101. Nota sobre la violació d'un sepulcre, possiblement eneolític, en una balma 

de la vall del riu Brugent. RCL, 177 (gener 1928), pàgs. 1-3. 
102. Noms de Maria. «Reus», 10 febrer 1928. 
103. Una carta geogràfica. RCL, 178 (febrer 1928). 
104. Joan Salva t-Papasseit. RCL, 179 (març 1928), pàgs. 75-85. 
105. El poeta de «La tarda oberla». RCL, 177 (gener 1928), pàgs. 8-9. 
106. Els poetes camperols . Antoni I sern. «Reus», 13 abril 1928. 
107. La muntanya. «Reus», 3 de juny 1928. 
108. Pi i Margall i la R epública de 1873. «Reus», 1 agost 1928. 
109. L'excursionisme. «La Guspjra» (El MoreJI , gener 1929). 
110. Exploració prehistòrica de l'alta conca del Brugenl, I. La Cova del Buldó 

(en coHaboració amb Salvador Vilaseca). RCL, 192 (abril 1929), pàgs. 105- 11 3. 
111. Exp2oració prehistòrica de l'alta conca del Brugent, Il. L'art rupestre (en 

coBaboració amb Salvador Vilascca). RCL, 196 (agost 1929), pàgs. 221-229. 
112. Vallespinosa. «La Guspira» (El Morell, novembre, 1 929).~ 
113. El Priorat. RCL, 203 (març 1930), pp. 57-80; íd. 204 (abril 1930), pàgs. 89-98." 
114. L'esport nacional. «Ginesta» (Tarragona, gene r i març 1930). 
115. Barrulles. RCL, 207 (juliol1930), pàgs. 187-191.' 
116. Una tasca a emprendre. «Butlletí de l'Agrupació Excursionis ta Fotogràfica» 

(Tarragona, juliol-agost 1930). 
117. Sant Pau de la Figuera. RCL, 215 (març 193 1), pàgs. 97-98. 
l 18. L'ideari de Pi i Margall i el moviment polític actual. «Les Circumstànc ies» 

(Reus), 6 maig 1931. 
119. La divisió territorial de Catalunya. «El Matí» (Barcelona), 31 maig 1931. 
120. E l projecte de Constitució. «Les Circumstàncies», 18 agost 1931. 
121 . Els patriotes de Mon tblanc. «Les Circumstàncies», 21. novembre 1931. 
122. Els patriotes de Montblanc. «Aires de la Conca» (Montblanc), 21 novembre 

1931. 
123. La Diada de Cam~brils. <<Les Circumstàncies», 29 desembre 1931. 
124. La commemoració patriòtica de Cambrils. «El Matí», 29 desembre 1931. 
J 25. Nomenclatura de carrers. «Les Circumstàncies», 11 Febrer 1932. 
126. Acció comarcal. RCL, 225-226-227 (gener-febrer-març 1932), pàgs. 1-23.8 

127. Exploració prehistòrica de l'alta conca del Brugent, III. La Cova de les Gralles 
(en coHaboració amb Salvador Vilaseca). RCL, 225-226-227 (gener-febrer-març 
1932), pàgs. 26-36.0 

128. Les comarques meridionals de Catalunya i la futura divisió territorial. RCL, 
234-235-236 (octubre-novembre-desembre 1932), pàgs. 261-327.'" 
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129. L'educació palestriana. «La Publicitat» (Barcelona), 18 març 1932. 
130. La claudicació dels tècnics. «Les Circumstàncies», 7 abril 1932. 
131. Per a les joventuts rurals. «La Publicitat», 16 abril 1932. 
132. Plenitud de consciència patriòtica. «La Publicitat», 19 abril 1932. 
133. L'excursionisme i el recobrament de Catalunya. «La Crónica de Valls» (Valls), 

16 abril 1932. 
134. Catalanitzem els joves. «La Publicitat», 17 maig 1932. 
135. La Festa del Llibre. «La Ribera» (Móra d'Ebre), 29 maig 1932. 
136. La futura divisió territorial de Catalunya. «La Ribera», 12 juny 1932. 
137. La dignitat de la llengua. «Les Circumstàncies», 10 juliol 1932. 
138. Catalanistes per obligació. «La Ribera», 10 juliol 1932. 
-139. Catalanistes per obligació. «Les Circumstàncies», 20 juliol 1932. 
140. Un somni optimista. «Les Circumstàncies», 21 juliol 1932. 
141. Què cal fer? «Les Circumstàncies>>, 23 juliol 1932. 
142. Pi i Margall. «La Ribera», 24 juliol 1932. 
143. Monarquisme dins la República. «La Ribera», 1 setembre 1932. 
144. Es vigent el decret de la llengua? «Les Circumstàncies», 30 octubre 1932. 
145. Entorn de la futu¡-a divisió territorial de Catalunya. «Reus», 7 desembre 

1932. 
146. La mort de les pugnes. «Les Circumstàncies», 20 gener 1933. 
147. La divisió territorial. Optimisme. «Les Circumstàncies», 26 gener 1933. 
148. La mort de les pugnes. 11. «Les Circumstàncies», 26 gener 1933. 
149. L'Estatut de Catalunya., el seu significat i les atribucions que reserva a la 

Generalitat. «Les Circum.stàncies», 11 abril 1933. 
150. La Ribera en la futura divisió territorial. «La Ribera», 23 abril 1933. 
151. Salou, I. «Les Circumstàncies», 6 maig 1933. 
152. Salou, Il. «L es Circumstàncies», 8 maig 1933. 
153. Carta oberta. Al Sr. Antoni Rovira i Virgili. «Les Circumstàncies», 11 maig 

1933. 
154. Carta oberta al Sr. Antoni Rovira i Virgili. «Diari de Reus», 12 maig 1933. 
155. Un projecte de llei del senyor Selves. «Les Circumstàncies», 23 maig 1933. 
156. Entorn de la projectada vegueria de Reus. «Les Circumstàncies», 25 maig 

1933. 
JS7. Actituds personals. «Les Circumstàncies», 17 maig 1933. 
158. Capitals bipartides, I. <<Les Circumstàncies», 18 maig 1933. 
158. Capitals bipartides, Il. «Les Circumstàncies», 19 maig 1933. 
160. Els mercats de Catalunya. «Les Circumstàncies», 20 maig 1933. 
161. Les tribus de gitanos. «Les Circumstàncies», 30 maig 1933. 
162. La vegueria de Vic. «Les Circumstàncies», 3 juny 1933. 
163. El títol primer del projecte de Llei lvlunicipal de la Generalitat. «Les Circums-· 

tàncies», 9 juny 1933. 
164. Sant Pau de la Figuera.. «Les Circumstàncies», 16 juliol 1933. 
165. Or! «Les Circumstàncies», 23 juliol 1933.11 

166. La Riba. <(La Crónica dc Valls», 29 juliol 1933. 
167. L'esperit de Prat de la Riba. «Les Circumstàncies», 1 agost 1933. 
168. La crema de boscos. «Les Circumstàncies», 4 agost 1933. 
169. L'obra de la desapareguda Mancomunitat. «Les Circumstàncies», 5 agost 1933. 
170. Un president. «La Ribera», 20 agost 1933. 
171. Un president. «El Dia» (Terrassa), 30 agost 1933. 
172. Per Catalunya i per la República. «Les Circumstàncies», 24 octubre 1933. 
173. El pare cuiner. RCL, 243-244-245 (juliol-agost-setembre 1933), pàgs. 158-161.1~ 
174. La renaixença literària de Catalunya i l'aportació dels reusencs. RCL, 246-247-

248 (octubre-novembre-desembre 1933), pàgs. 209-359.'3 

175. Una memòria de l'Acadèmia de Ciències signada pel doctor Vila.seca. (<Les. 
Circumstàncies», 25 juliol 1934. 

176. Ferroviària (conte). «La Ribera», 19 agost 1934. 
177. El Pou de la Pena. «Les Circumstàncies», 5 maig 1935. 
178. El senyor Llorenç i el revisor. «Les Circumstàncies», 19 maig 1935. 
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179. Les terres igualadines en l'antiga cartografia de Catalunya. «Miscellanea Aqua
latensia» (Igualada, Centre d'Estudis Comarcals, 1949), pàgs. 101-116.14 

180. !ndex elemental de matèries i punts de vista geogràfics per a facilitar l'estudi 
d'una localitat catalana. «Actas y comunicaciones de la I Asamblea Interco
marcal del Penedès y Conca d'Odena» (Martorell, 1950), pàgs. 33-68.15 

181. Una generació sacrificada. «Ressò» (Barcelona), novembre 1951. 
182. Miramar. «Agrupació Excursionista Pedraforca» (Barcelona), 195V' 
183. La vetlla de Nadal. «Ressò» (Barcelona), Nadal 1951-Any nou 1952. 
184. Pròleg a Celdoni VILÀ. Amor al Rey y a la Pàtria. Reus, Associació d'Estudis 

reusencs, 1953, pàgs. 11-66. 
185. El llop (Saó de llegenda). «Tramon tane» (Perpinyà), juliol-agost 1954.11 

186. Miramar. «Agrupación Excursionista dc Cataluña» (Barcelona), setembre 1954. 
187. Isabel de Reus. «Laus Perennis» (Barcelona), maig 1955. 
188. Fra Cerni. «Tramontane» (Perpinyà), juliol-agost 1955. 
189. El roser. La Riba. Torpor. «Antologia de la poesia reusenca» (Reus, 1956). 
190. El duel. «Tramontane» (Perpinyà), octubre 1956. 
191. Pròleg a Ramon AMIGÓ. Els topònims de la ciutat i del terme de Reus (Reus, 

Associació d'Es tudis Reusencs, 1957), pàgs. 11-29. 
192. Ruïnes. «Tramontane» (Perpinyà), novembre 1957." 
193. La xarxa. La Mare de Déu de l'Abellera. «Antologia dc la poesia reusenca» 

(Reus, 1957). 
194. Parlament d'homenatge al docto1' Fèlix Duran i Canyarneres. «Centre Excur

sionista de Catalunya. Butlletí de la Secció de Ciències» (Barcelona), 1957. 
195. De la nuesa de les nostres muntanyes. «Associació Excursionista de Reus» 

(edició extraordinària), 1948-1958. 
196. El falziot. L'oreneta. «Antologia de la poesia reusenca» (Reus, 1958). 
197. La Mussara. «Antologia de la poesia reusenca» (Reus, 1959). 
198. Talaia de pau. «Urbs. Revista técnica de la propiedad urbana» (Reus) juny

juliol 1959. 
199. El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV. «VI Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón.» Madrid, Dirección General dc Relaciones 
Exteriores, 1959, pàgs. 247-270. 

200. Sor¡¿resa. «Antologia de la poesia reusenca» (Reus, 1960). 
201. Els noranta anys del doctor Edua1'd Fontserè. «Boletin Interior Informativa 

del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), maig 1960. 
202. El movim.ienlo demognífico en Cataluíïa durante los últinws cien aiios. «Mc

rnorias de la Real Academia dc Cienclas y Artes de Barcelona», XXXIII (Bar
celona, 1961), pàgs. 317-435." 

203. Resum de la part catalana del cens de Floridablanca. «MisceHània Fontserè» 
(Barcelona, G. Gili, 1961), pags. 201-222.2

u 

204. Compassió. L'església de Selma. «Antologia de la poesia reusenca» (Reus, 
1961). 

205. Pere Blasi. «Serra d'Or», 9 (Montserrat, agost 1962). 
206. Presentació a Llorenç BIRBA. La vall de Camprodon (Barcelona, Selecta, 1962). 
207. El poblament d'Igualada en els temps de Ferran el Catòlic. «VII Congrcso 

de Historia dc 1a Corona de Aragón » (Saragossa, Institución Fernando e l Ca
tólico, 1962), pàgs. 35-41.2

' 

208. El foga je de 1365-1370. Contribución al conocirniento de la población de Ca
taluña en la segunda rnitad del siglo XIV. «Memorias dc Ja Real Acadernia de 
Ciencias y Artcs dc Barcelona», XXXIV (Barcelona, 1961-1964 ), pàgs. 249-356. 

209. L'obra de Pau Vila a Veneçuela. «Serra d'Or» (Montserrat), gener 1962. 
210. L'Arxiu fotogràfic. «Associació Excursionista de Reus», abril 1961. 
211. Els noranta anys de Francesc Maspons i Anglasell. «Serra d'Or» (Montserrat), 

i uliol 1962. 
212. En Francesc Maspons i Anglasell. «Federació Catalana de Muntanyisme. Club 

Excursionista de Gràcia», 1963. 
213. Mossèn J. Ramon Bataller i Calatayud. «Montaña» (Barcelona), gener-febrer 

1963. 
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214. 

215. 

216. 
217. 

218. 
219. 
220. 
221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

• 
232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

237. 

238. 

239. 

240. 
241. 

242. 

243. 

244. 
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L'obra i el nzecenatge inteUectual de Rafael Patxot i lubert. «Serra d'Or» 
(Montserrat), febrer 1963. 
El Dr. 1. Ramon Bataller i Calatayud. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal 
Leridano» (Barcelona), 60, febrer 1963. 
Mossèn Ramon Bataller. «Serra d'Or» (Montserrat), novembre 1963. 
La R eal Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII. «Memo
rias de la Real Acadern ia de Cieneias y Artes de Barcelona», XXXVI (Bar
celona, 1964 ), pàgs. 1-ó36.'·' 
L'església de Selma. «Montaña» (Barcelona), març-abri l 1964. 
La Riba. «Montaña» (Barcelona ), maig-juliol 1964. 
Un precursor del nostre excursionisme. «Montaña» (Barcelona ), agost 1964. 
La identificación de la «Seíi01'ila del Paraguas». «Diario de Barcelona», 6 agost 
1964. 
Una m emòria setcentista sobre les ametistes del Montseny. «Montañ.a» (Bar
celona), novembre-desembre 1964. 
Agraïment a les muntanyes d'entorn del Camp. «Associació Excursionista de 
Reus. I Certamen Literari» (Reus, 1965 ), pàgs. 101-122. 
Sobre la reconquesta del territori de Santes Creus. «Santes Creus. Bolet ín del 
Archi vo Bib )jogratico» (1965), 24 pàgs. 
Els darrers vint-i-cinc anys de l'excursionisme català. «Enciclopèdia dc l'Ex
cursionisme», II (Barcelona, Rafael Dalmau, l 965 ), pàgs. 5-313.2

' 

Aitona i Almenar, al segle XV III. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Lerida
no» (Barcelona), 1965. 
Una memòria setcentista inèdita sobre la Font Salada de Gerri de la Sal. 
«Montaña» (Barcelona), gener-febrer 1965. 
Lleida i el seu corregiment al darrer terç del segle XVIII. «Bol. Int. Inf. del 
Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), 86, abril 1965. 
Les «Ilust raciorzs dels comtats del Rosselló, Cerdanya i Conflent» escrites per 
Francesc Comte el 1586. «Montaña» (Barcelona), març-abril-maig-jw1y J 965. 
La descripció de Lleida que al 1788 fa Francisco Zamora. «Bol. Int. InL del 
Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), 87, m aig 1965. 
Dos siglos de actuación de la R eal Academia de Ciencias y Artes. «San Jorge» 
(Barcelona), abril-juliol 1965 . 
El corregiment de Lleida. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Bar
celona), 90, agost 1965. 
Balaguer en el segle XVITJ. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Lcridano» 
(Barcelona), 91 , setembre 1965. 
Seròs i Juneda en el segle XVITI. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Lerida
no» (Barcelona ), 92, octubre 1965. 
Tàrrega en el segle XV III. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Bar
celona), 93, novembre 1965. 
Com es feia un fogat ge. «VIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos» (Gra
nollers, ed. Montblanc, 1967), pags. 139-1 60.2 ~ 
El Centre Excursionista de Catalunya. «Miscellanca Barcinonensia», XIII (Bar-· 
celona, 1966), pàgs. 89-110.2 ' 

La. macrocefalia comarcal catalana. <<Anales de Sociología » (Barcelona), 2, 1966, 
pàgs. 100-106. 
Cinquantenari del Centre Excursionista Rafael de Casanova. «Crònica d 'un 
cinquantenari. 1916-1966» (Barcelona, CERC, 1966). 
R etall d'història. «Amics dels Goigs» ( Igualada, CECI ), 1966. 
La població de la Conca de Barberà a través de la història. «VIII Assemblea 
Intercomarcal d'Estudiosos» (Granollers, cd. Montblanc, 1967), pàgs. 75-94.~8 

Les Borges Blanques i Guimerà al segle XVIII. «Bol. Int. Inf. del Centro Co
marcal Leridano» (Barcelona), 85, gener 1966. 
Verdú i Castelló de Farfanya en el segle XVIII. «Bol. Int. Inf. del Centro Co
marcal Leridano» (Barcelona), 95, gener 1966. 
Una visió de la pintura catalana a la segona meitat del segle XIX (Dues cartes 



de Joaquim M. Bartrina). «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Bar
celona), 95, gener 1966. 

245. La còpia d'un manuscrit blanenc del segle XV existent a la biblioteca del 
Centre Excursionista de Catalunya. «Montaña» (Barcelona), gener-febrer 1966. 

246. Un judici sobre la literatura catalana renaixent emès el 1866. «Bol. Int. Inf. 
del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), maig 1966. 

247. Una doble defensa del Canal d'Urgell a les darreries dels segles XVI i XV Il. 
«Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), 103-104, setembre
octubre 1966. 

248. Els homes de les golfes del carrer de Paradís. «Montaña» (Barcelona), no
vembre-desembre 1966. 

249. Josep Pons Girbau. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), 
desembre 1966. 

250. In memoriam. Francesc Maspons i Anglasell. «Montaña» (Barcelona), gener
febrer 1967). 

251. M11. Ramon Corbella. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Barce
lona), febrer-març 1967. 

252. La cultura com.arcal. Un volum sobre Mat aró. «Bol. Int. Inf. del Centro Co
marcal Leridano» (Barcelona), abril 1967. 

253. Indagaciones sobre la poblaci6n de Catalui?a en la primera m itad del si
gla XIX. «Mcmodas dc la Real Academia de Ciencias y Artes dc Barcelona», 
XXXVII (Barcelona, 1965-1967), pàgs. 383-482.:•. 

254. Reus en el moviment demogràfic de Catalunya. «Reus. Semanario de la Ciu
dad », juny 1967. 

255. Dues cartes del mestre Lluís Millet. «Bol. In t. Inf. de l Centro Comarcal Leri
dano» (Barcelona), agos t 1967. 

256. Entorn d'uns alls dignataris reusencs del segle XV. RCL, 181 , setembre 1967, 
pàgs. 464. 

257. Jaume Mercadé. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Lcridano» (Barcelona), 
desembre 1967. 

258. Las superfí cies cultivadas en el presente s iglo en las comarcas del vértice lne
ridiQnal de Cataluña. «Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcel<5na», XXXIX (Barcelona, 1968), pàgs. 93-165.3 0 

259. L'excursionisme i la reconstrucció del monestir de Ripoll. «Vèrtex» (Barce
lona), 1 r t rim., 1968. 

260. E ls llibres a les comarques. Un nou volum d'Estudis Vallencs. << Bol. Int. Inf. 
del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), abril 1968. 

261. Els llibres a les comarques. El Premi Iluro 1966. «Bol. Int. In f. del Centro 
Comarcal Lcridano» (Barcelona), juny 1968. 

262. El Dr. Mn. R. Roca i Puig. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Bar
celona), juny 1968. 

263. La demografia i la riquesa de Reus l'any 1842 i la de les altres ciutats més 
importants de Catalunya. RCL, 183 (novembre 1967), pàgs. 482-485. 

264. La localització geogràfica de l'obra de Prudenci Bertrana. Dins el vol. En el 
centenari de Prudenci Bertrana. Barcelona, R. Dalmau, 1968 (Panorama actual 
dc les idees, 54-55), pàgs. 61-78. 

265. La superfície dels cultius del terme de Reus en el present segle. RCL, 185 (ge
ner 1968), pàgs. 507-509. 

266. Els llibres a les comarques. «La meva vocació lit erària» de Miquel S. Sala
rich. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), juliol 1968. 

267. Eduard Vidal i Riba. «Montaña» (Barcelona), agost 1968. 
268. De Castellbò a Rialb per Sant Joan de l'Erm, l'any 1788. «Montaña» (Barcelo

na), octubre 1968. 
269. Carn i sang del seu poble. A n'Antoni Bergós i Massó. «Bol. Int. Inf. del Centro 

Comarcal Leridano>> (Barcelona), 127, setembre 1968.31 

270. Artur Llorens i Opisso. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Bar
celona), 127, setembre 1968. 
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271. El binomi Talarn-Tremp els anys 1787-1788. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal 
Leridano» (Barcelona), desembre 1968. 

272. Notes inèdites sobre la Solsona de finals del segle XVIII. I: A la llum de les 
xifres. 11: De la mà d'un viatger sagaç. «Bolctín Interior Informativa del Cen
tro Comarcal Leridano» (Barcelona), 1968. 

273. Els llibres a les comarques. Del cor als llavis, de R. Blasi i Rabassa. «Bol. Int. 
Inf. del Centro Comarcal Leridano» (Barcelona), gener 1969. 

274. Sobre el mot excursió. «Montaña» (Barcelona), 120-124, 1969. 
275. La població de Reus l'any 1787. RCL, 200 (abril 1969), pàgs. 685-689. 
276. Pregó de la Festa Major reusenca. «Reus. Semanario de la Ciudad», juny 

1969." 
277. La part inèdita de les Memòries de Plàcid Vidal. RCL, 203 {juliol 1969), pàgi

nes 722-724. 
278. Sobre Francesc Gras i Elias. RCL, 204 (agost 1969), pàgs. 734-740. 
279. La Seu d'Urgell els anys 1787 i 1788. <<Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Le

ridano» (Barcelona), 1969. 
280. Reus en el conjunt de Catalunya l'any 18!9. RCL, 207 (novembre 1969), pàgi

nes 772-773. 
281. Les àrees cultivades entre 1900 i 1963 en la comarca de Gandesa. «Cuadernos 

de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), II, 1969-1970, pàgs. 9-19." 
282. El corregiment de Tarragona i la subdelegació de Montblanc l'any 1763. «San

tes Creus. Boletín del Archivo Bibliogràfica» (Santes Creus), 1970. 
283. Reus en el conjunt de Catalunya l'any 1819. RCL, 207 (novembre 1969), pàgi-

nes 772-773. 
284. Els cent anys del Dr. Eduard Fontserè. «Vèrtex» (Barcelona), ¡r trim., 1970. 
285. Un llibre sobre el canonge Cardó. RCL, 211 (març 1970), pàgs. 819-820. 
286. Tres jocs de brivalla de les terres ebrenques. RCL, 212 (abril 1970), pàgi

nes 830-831. 
287. La part catalana de la vall de l'Ebre i la costa entre el Delta i Salou a la car

tografia dels segles XVI al XVIII, I. RCL, 213 (maig 1970), pàgs., 843-848; 
I!, íd.,214 (juny 1970), pàgs. 862-864. 

288. El llibre de mossèn Muntanyola sobre el cardenal Vidal i Barraquer. RCL, 
215-216 (juliol-agost 1970), pàgs. 867-869. 

289. El III Cursus Hiberus Mare Nostrum. Notes d'un seguidor. «Cursus Hiberus 
Mare Nostrum», 3 (Reus, Club de Mar, 1971). 

290. L'encaix espacial del cercle econòmic del Segre. «Les terres de Lleida en la 
geografia, en l'economia i en la cultura catalanes» (Barcelona, Pòrtic, 1971 ), 
pàgs. 141-178.u 

291. Síntesi de la cartografia de Catalunya entre els segles XVI i XVII. «Serra 
d'Or» (Montserrat), abril 1971. 

292. Els 90 anys de Pau Vila. «Senderes» (Barcelona), juny 1971. 
293. L'amor d'Artur Osona pel Montseny. «XXIII Aplec de Matagalls», 1972. 
294. Paraules prèvies a Plàcid VJDAL. El convencionalisme de la vida (Barcelona, 

1972), pàgs. 5-14. 
295. Taules del despoblament del Pallars Sobirà. Apèndix a Magí RIART BIRBE. Els 

problemes del Pallars Sobirà (Barcelona, 1972), pàgs. 121-146. 
296. La població monacal catalana l'any 1787 segons el cens de Floridablanca. 

«11 CoHoqui d'Història del Monaquisme Català», I (Poblet , 1972), pàgs. 245-262.3
G 

297. El despoblament d'una meitat del Principat a profit de l'altra. «Serra d'Or» 
(Montserrat), maig 1972. 

298. Estadística de les superfícies cultivades del Camp de Tarragona en el present 
segle. «Cuadernos de Historia Económica dc Cataluña» (Barcelona), IV, 1970, 
pàgs. 1-100." 

299. Situació i estadística dels espais cultivats de la Conca de Barberà en la pri
mera meitat del segle XX. «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» 
(Barcelona), VIII, 1972, pàgs. 149-174. 

300. El doctor Ramon Jardí. «Serra d'Or» (Mon tserrat), novembre 1972. 
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301. Discurs de gracres a la commemoració dels Jocs Florals de Barcelona l'any 
1950 (fragment). RCL, 240 (novembre 1972), pàg. 1306. 

302. Indicatius del cultiu de l'avellaner a la comarca del Camp. RCL (març-abril 
1973 ). 

303. Avance sobre el movimiento y la distribución comarcal de la población de 
Cata.luña entre 1960 y 1970. «Memodas de la Real Academia de Ciencias y 
Artes dc Barcelona», XLI (Barcelona, 1973), pàgs. 328-421."8 

304. Cent anys d'excursionisme. «<I Curs de monitors per a jovent», Barcelona, 
UEC, 1973 (ed. policopiada). 

305. El volum demogràfic de R eus a través del temps. RCL (maig-agost 1973. 
306. Miralles-Secció Anoia. CoZ.Zaboració d'Amics dels Goigs del CEC!. «Igualada», 

9 juny 1973. 
307. Francesc Maspons i Anglasell, I. «Vèrtex» (Barcelona), maig-juny 1973; II . íd., 

juliol-agost 1973. 
308. Dues monografies locals. «Serra d'Or» (Montserrat), desembre 1973. 
309. Demografia. «Atlas de Catalunya. Geogràfic, econòmic, històric», Barcelona, 

Diàfora, 1974), pàgs. 29-30.)' 
310. Una visió personal de mossè11 Muntanyola. «MisceHània Mossèn Muntanyola» 

(Vila-seca-Salou, 1973), pàgs. 275-279." 
311. Catalunya rica., Catalunya pobra. «Presència» (Girona), 20 abril 1974. 
312. Els Pirineus segons Josep Aparici. «Vèrtex» (Barcelona), juliol-agost 1974. 
313. Una relació de pobles i de x ifra de cases del corregiment de Tarragona 

l'any 1733. «Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliognifico», 39 (1974), pàgi
nes 441-458. 

314. Un paraZ.Zelisme. <<Reus. Semanario de la Ciudad», extraord. de Nadal, 1974. 
315. Estudi d'una localitat catalana. «Centre d'Estudis del Baix Llobregat», 1975.6

' 

316. La lliçó d'unes llegendes. «Excursionisme» (Barcelona), abril 1975. 
317. Els camins rodats dels Pirineus al primer quart del segle XV III. «Vèrtex» 

(Barcelona), gener-febrer 1975. 
318. Davant del seu fèretre. A la mort del Dr. Salvador Vilaseca Anguera. «Reus», 

19 abril 1975. 
319. Prefaci a Ramon CoRBELLA 1 LLORET. Història de Vallfogona (Barcelona, 1975). 
320. Salvador Vilaseca. Comiat a un prehistoriador. «Serra d'Or» (Montserrat), 

maig 1975. 
321. Els inicis dels estudis sobre investigació prehistòrica de Salvador Vilaseca. 

«Boletín de Información Municipal» (Reus), 2, abril-maig-juny 1975. 
322. Un fet prodigiós de Sant Salvador d'Horta. «Mai enrera» (Barcelona), juliol

agost 1975. 
323. Adéu al batlle de Siurana. «Vèrtex» (Barcelona), juliol-agost 1975. 
324. Genari Martorell, el batlle de S iurana. «Butlletí de la UEC>) (Barcelona), 

agost 1975. 
325. !ndex elemental de 1natèries i punts de vista geogràfics per a facilitar l'estudi 

d'una localitat catalana. «Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos» (Vilanova 
i la Geltrú, 1975). ·~ 

326. Prosperitat ciutadana i èxode rural a Catalunya ent1'e el 1950 i el 1970. «Vèr
tex» (Barcelona), novembre-desembre 1975. 

327. El darrer valí de Siurana. «Muntanya>) (Barcelona), octubre 1975. 
328. Presència de l'excursionisme dins la cultura catalana. «L'Excursionisme» 

(Barcelona, Fund. Carulla-Font, 1975). 
329. Salvador Vilaseca, excursionista científic. «Associació Excu rsionista de Reus», 

1976. 
330. Bibliografia de Salvador Vilaseca. RCL (abril 1'976), pàgs. 12-24. 
331. Excursionisme i gaudi estètic. «Muntanya» (Barcelona), 685 {juny 1976), pàgi

nes 115-124. 
332. Excursionisme Catalunya endi11s. «Vèrtex» (Barcelona), 52, juliol-agost 1976, 

pàgs. 134-135. 
333. Amb les cames i amb el cor. «Avui» (Barcelona), 26 novembre 1976. 
334. Les províncies. «Avui», 18 novembre 1976. 
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335. La divisió territorial de la Generalitat. «Vèrtex» (Barcelona), 54, novembre
desembre 1976. 

336. La frontera de ponent. «Avui», 17 desembre 1976. 
337. Pòrtic a Antoni MASSANELL I EscLASANS. La població vilafranquina al segle XVIII. 

(Vilafranca d el Penedès, 1977), pàgs. 7-12. 
338. El soliloqui de les preferències sobre les Muntanyes de Prades. «MisceHània 

muntanyenca» (Associació Excurs ionista de Reu s, 1977), pàgs. 93-120. 
339. La distribució geogràfica de les entitats excursionistes catalanes. «Vèrtex» 

(Barcelona), 56, març-abril 1977, pàgs. 272-274. 
340. EL IV Congrés Excursionista Català. «E xcursionisme», octubre 1977. 
341. Discurs de clausura del IV Con grés Excursionista català. «Reus », 12 novem 

bre 1977. 
342. IV Congrés Excursionista Català. Discurs d'oberlura. Djns e l vol. m ecanogra

fiat del Congrés. Reus, 1977. 
343. La Mussara , avui. «<I Aplec de Sardanes a la Mussara», 19 dc juny de 1977. 

Vi laplana, Colla Cingle Roig, 1977. 
344. Demografia 11is tòrica del Baix Empordà. «A semblea Jntcrcomarcal d'Estudio

sos», XX (Sant Feliu de Guíxols, 1977). 
345. La cursa demogràfica de les principals ciutats catalanes. «Memòries de la 

R e ial Acadèm i.a de Ciències i Art s de Barcelona» (Barcelona, 1977). 
346. IV Cong1'és Excursionis ta català. «Vèrtex» (Barcelo na ), 61, gener-febrer 1978. 

3. R ECENSIONS 1 CR[TICA Bl BL10GRÀFICA 

347. Les Alpes Françaises, pe r RAOUL BLANCHARD. RCL, 167 (març 1927), pags. 69-71. 
348. La Mare de Déu de la Sala, per mossèn LLuís ÜTZET. RCL, 167 (març 1927), 

pàg. 68. 
349. Ma11ual d'Excursionism e, per J. M. BATISTA. RCL, 167 (març 1927), pàg. 71. 
350. Histoire de la Nation. Française, p er G ABRIEL HAMATAUX. RCL, 168 (abril 1927), 

pàgs. 91-93. 
35l. La pesca a Catalunya, per EMERENCJÀ Rorc . RCL, 174 (octubre 1927), p à gi

nes 251-252. 
3)2. Elegia del Priorat i al/res versos, per SALVADOR E STREM. RCL, 175 (novembre 

1927), pàgs. 270-271. 
353. Traité de Géographie physique, per E. DE MARTO~NE. RCL, 176 (desembre 

1 927), pàgs. 295-296. 
354. Vida de Sant Francesc d'Assís, pel pare ANTONI M. DE BARCELONA. RCL, 176 

(desembre 1927), pàgs. 297-298. 
355. E L cavaller del plaer, per FRANCESC R osETTI. RCL, 176 (desembre 1927), pàg. 298. 
356. Guifré, tragèdia, per FERRAN SoLDEVli.A. RCL, 177 (gener 1928), pàgs. 19-20. 
357. Elogi de Catalunya, per J . VALLÈS T P uJALS. RCL, 180 (abril 1928), pàgs. 123-124. 
358. Sis .loans, per CARLES RIBA. RCL, 181 (maig 1928), p àgs. 158-159. 
359. Meditacions i jaculatòries, per JoSEP M. LóPEZ-PICó. RCL, 179 (març 1928), pàgi-

nes 89-90. 
360. Novíssims articles inèdits, per A. ESCLASANS. RCL, 181 (maig 1928), pàg. 159. 
361. Toia marcida, per MICHEL VENTURA BALANYÀ .. RCL, 178 (febrer 1928), pàgs. 56-57. 
362. Carta d'Esparzya de l'Instituta Geogrcí.fico y Estadística, full 472. RCL, 185 

(abril 1928). 
363. L'ànima nua. Poemes, de JAU~t E ROSQUELLES I ALESSAN. RCL, 205 (maig 1930), 

pàgs. 126-127. 
364. Mapes topografies moderns de Catalunya, per ENRIC RTBAS. RCL, 207 (juny 

l 930), pàgs. 160-161. 
365. Cendra votiva. Poemes d 'OcTAVI SALTOR. «Vida» (Igualada), juny 1952. 
366. Costumari de La Selva del Camp, un n ou volum d'EUFEMTÀ FORT J CoGUL. 

«Adese!» (La Selva d el Camp), febrer 1962. 
367. Diplomatari de sant Bernat Calv6, abat de Santes Creus, bisbe de Vic. «San

tes Creus. Boletín del Archivo Bibliografico», 4 (1957). 
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368. Els cent primers mapes del Principat de Catalunya, dc Mn. IGNASI M. CoLO
MER. «Bol. Int. Inf. del Cen t ro Comarcal Leridano» (Barcelona), agost 1966. 

369. L'eremitisme a la Catalunya Nova, d'EUFEMIÀ FORT I COGUL. << Santes Creus. 
Boletín del Archivo Bibliogn i fi co», 25 (1967). 

370. Olot, els homes i la ciutat, de RAMON GRABOLOSA. «Serra d'Or» (Montserrat), 
abril 1970. 

371. El clar país, de JAUME FARRIOL. «Serra d'Or» (Montserrat), abril 1970. 
372. EuFEMIÀ FoRT I CoGUL. El llegendari de Santes Creus. «Santes Creus», 39 

(1974). 
373. EGFEli.UÀ FoRT I COGUL Eduard Toda, tal com l'he conegut. «San tes Creu s», 42 

( 1975). 

4. COJ .·LABORAClONS F.N OBRES COL·LECTIVES ' 

374. a) Album Meravella. Barcelona, Llibreria Catalònia, 1931. 
CoHaboracions al volum IV: 
El Camp de Tarragona, pàgs. 5-102. 
Les Muntanyes de Prades, pàgs. 105-128. 
El Priorat i la conca del Ciurana, pàgs. 169-196. 

375. b ) Gran Larousse Enciclopédico. Barcelon a, Ed . Planeta, 1968-1971. 
Articles s ignats (s.v.): 
la Ribera d'Ebre 
el Camp de Tarragona 
la Conca de Barberà 
Anoia 
el Priorat 

376. e) Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona, des de 1969. 
Vol. I (1969): 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (pàgs. 66-67). 
Agrupació Excursionista de Catalunya (pàgs. 293) 
l'Alt Camp (pàgs. 692-694) 

- l'{tlt Penedès (pàgs. 71 5-718) 
Vol. II (1970): 
Anoia (en coHaboració) (p àgs. 206-208) 
l'Anoia (r iu) (pàgs. 209-210) 
Associació Catalana d'Excursions (pàg. 628) 
Associació Catalanista d'Excursions Científiques (pàg. 628) 
avellana (en coHaboració) (pàg. 762) 
Vol. III (1971 ): 
el Baix Camp (pàgs. 27-29) 
el Baix Penedès (p àgs. 43-44) 
Albert-Felip de B aldrich i de Veciana (pàg. 76) 
Manuel Barba i Roca (en coHaboració) (pàgs. 169-170) 
Pere-Joan Barceló i Anguera (pàg. 186) 
blat (en coHaboració) (pàgs. 620-621) 
Casimir de Bofarull i Miquel (pàgs. 651-652) 
Vol. IV (1973): 
el Camp de Tarragona (pàgs. 216-217) 
Com una del Camp de Tarragona (pàg. 217) 
carretera (en coHaboració) (pàgs. 484-485) 
Josep-Manuel Casas i Torres (pàg. 532) 
cens (en coHaboració) (pàgs. 809-810) 
Centre Excursionista de Catalunya (pàg. 829) 
Vol. V (1973): 
la Conca de Barberà (pàgs. 442-445) 
baronia dc la Conca d'ò dena (pàg. 445) 
Copons (pàg. 576) 
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Vol. VI (1974 ): 
decret de Divisió Territorial de Catalunya (pàgs. 325-326) 
Vol. VII (1974 ): 
l'Espluga de Francolí (pàg. 64) 
fiZ.Zoxera (en coHaboració) (pàg. 467) 
Eduard Fontserè i Riba (pàgs. 585-586) 
Vol. VIII (1975): 
Pere Gil i Esta/ella (pàg. 96) 
(al volum VIII, pàg. 550, hi ha l'article Josep I glésies i Fort, d'Albert Ma.
n cnt i Segimon). 
Vol. IX (1976): 
Francesc Maspons i Anglasell (pàg. 689) 
Vol. X (1977): 
Montblanc (pàgs. 21.9-220) 
el Mo11tsant (pàg. 272) 
riu dc Montsant (pàgs. 272-273) 

377. d ) Conocer España. Pamplona, 1973. Volum I. 
La Ribera de Ebro (pàgs. 229-233) 
El Priorat o (pàgs. 248-254) 
Camp de Tarragona (pàgs. 255-275) 
La Conca de Barberà (pàgs. 277-280) 
Poblet, monasterio y panteón de reyes (pàgs. 281-282) 
Anoia (pàgs. 283-288) 
El Penedès. 

378. e) Geografia de Catalunya. Barcelona, ed. Acdos . 
Vol. I (1968): 
El moviment demogràfic de Catalunya (pàgs. 323-377) 
El comerç (pàgs. 563-583) 
Les comunicacions (pàgs. 583-599) 
Geografia urbana (pàgs. 599-629) 
El territori i la seva delimitació històrica (en coHaboració amb Ferran Sol
devj]a i Lluís Solé i Sabarís) (pàgs. 640-648) 
Vol. li (1970): 
Priorat (pàgs. 141-168) 
Ribera d'Ebre (pàgs. 169-192) 
Camp de Tarragona {pàgs. 193-250) 
Co11ca de Barberà (pàgs. 251-288) 
Anoia (pàgs. 329-362) 

APÈNDIX 

BIBLIOGRAFTA SOBRE JOSEP l GLÉSTES 

Dins e l present a pèndix s 'apleguen algunes fi txes de t reballs de molt diversa 
m ena, des de ]'article de periòdic fi ns al llibre passant pe r l'entrevista i el repor
tatge, que d 'alguna manera es relacionen amb Josep I glésies i amb Ja seva obra. 
En la creença que poden ésset- útil s a algú, són r elacionades tot seguit, prescindint 
de la numeració però mantenint, dins el possible, l'ordre cronològic. 

Cinquante11ari de la fundació del Ce·ntre Excursionista de Catalunya. «La Publici
tat (Barcelona), 18 gener 1927. 

La Guia de Prades. RCL, octubre 1929. 
IV Aplec excursionis ta a les com arques tarragonines. «Les Circumstàncies» (Reus), 

20 m aig 1930. 
IV Aplec excursionista de les com arques tarragonines. Parlam ents. «Diario de Tar

ragona», 21 maig 1930. 
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J. SENTÍS I NOGUÉS. El Priorat. «Les Circumstàncies», 7 juny 1930. 
Pau VILA. El debat de les comarques. Una intervenció documentada. «La Publicitat», 

12 juny 1930. 
Joaquim SANTASUSAGNA. Els llibres. El Priorat. L'extensió de la comarca natural, 

per Josep lglésies. «Les Circumstàncies», 16 juliol 1930. 
Pau VILA. El debat de les comarques. El Priorat. <(La Publicitat», 24 j uliol 1930. 
Conferència de Josep lglésies sobre «L'ideari de Pi i Margall i el moviment polític 

actual». «Les Circumstàncies», 6 maig 1931. 
En el Centre de Lectura. Conversa de Josep Iglésies sobre «Acció comarcal». «Les 

Circumstàncies», 16 maig 1931. 
Carles MoNFAR. Els Patriotes de Montblanc. Carta oberta a Josep lglésies. «Les 

Circumstàncies», 18 novembre 1931. 
La diada de Cambrils. «Les Circumstàncies», 29 desembre 1931. 
Joaquim SANTASUSAGNA. La terra d'en Gallarí, per Josep lglésies. «Les Circums

tàncies», 11 maig 1932. 
Domènec GUANSÉ. «La terra d'en Gallarí» de Josep Iglésies. «La Publicitat», 2 juny 

1932. 
J. J. LL. Josep l glésies (reproduït del «Diario de Tarragona»). «Les Circumstàncies», 

19 juny 1932. 
J. J. LL. Josep Iglésies. «El Pou de la Pena». «Diario de Tarragona», 19 juny 1932. 
PAu VILA. Els llibres i la geografia. Guies. «La Publicitat», 23 juny 1932. 
Conferència sobre el tema «Entorn de la futura Divisió Territorial de Catalunya», 

per Josep lglésies. «Les Circumstàncies», ·6 desembre 1932. 
Conferència del nostre company Josep I glésies Fort. Tema: Entorn de la futura 

Divisió Territorial de Catalunya. «Les Circumstàncies», 10 desembre 1932. 
CORNET. La conferència de Josep Iglésies Fort a l'Ateneu. «El Pueblo» (Tortosa), 

3 gener 1933. 
Manuel de MoNTOLIU. Josep lglésies. «La terra d'en Gallarí» (breviari crític). «La 

Veu de Catalunya» (Barcelona), 11 gener 1933. 
Maurici SERRAHIMA. Llibres de terres catalanes. «El Matí» (Barcelona), 9 febrer 

1933. 
La conferència de Josep lglésies «L'Estatut de Catalunya, el seu significat i les 

atrib.ucions que reserva a la Generalitat». «Les Circumstàncies», 11 abril 1933. 
Centre de Cultura. Conferències de Josep l glésies. «La Ribera» (Mora d'Ebre), 28 

maig 1933. 
El VI Aplec Excursionista de les comarques tarragonines. «Les Circumstàncies», 

7 juny 1933. 
El Centre de Lectura de Reus i la seva revis ta. «La Gazeta» (Vic), 22 juny 1933. 
J. M. VILÀ. Les comarques meridionals de Catalunya i la futura Divisió territorial, 

per Josep lglésies. «La Veu de Catalunya», 29 juny 1933. 
El míting d'Acció Catalana a Reus. «La PubJicitat», 24 octubre 1933. 
J. J. Una memòria de l'Acadèmia de Ciències signada pel Dr. Vilaseca. «Les Cir

cumstàncies», 26 juliol 1934. 
Joaquim SANTASUSAGNA. Scala-Dei (Aiguaforts de la vida monacal), de Josep Iglé

sies. «Les Circums tàncies», 30 octubre 1935. 
Domènec GuANSÉ. Un prosista del Camp. «La Rambla» (Barcelona), 7 març 1936. 
F. MASPONS r ANGLASELL. Scala-Dei, de Josep I glésies. «Claris» (Barcelona), 16 maig 

1936. 
Libros y revistas. L'esment diví, de Josp l glésies. «Diario de Barcelona», 12 abril 

1947. 
A. R. P. «L'esment diví», de Josep lglésies. «El Correo Cataltm» (Barcelona), 23 

abril 1947. 
Francesc VIDAL BORDILS. «Les ciutats del món» (Bibliografía). «La Almudaina» (Pal-

ma de Mallorca), 19 març 1948. 
Ante la aparición de un nuevo libro. «Igualada», 21 juliol 1948. 
Camil GElS. «Les ciutats del món», de José Iglésies. «Sabadell», 20 octubre 1948. 
Arturo LLORENS ÜPISSO. Arte y Letras. Letras catalanas. Prosa y paisajes. «Destino» 

(Barcelona), 587, 6 novembre 1948. 
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J oan MERCADER RIBA. Josep Iglésies i la delimitació de la comarca d'I gualada. «Vida» 
(Igualada), desembre 1948. 

F. VIDAL BoRDILS. Assaig sobre l'extensió de la comarca d'I gualada, por José Iglé
sies. «Felanitx», 25 desembre 1948. 

JOAN DALMASES. Assaig sobre l'extensió de la comarca d'I gualada. ,«Bolctín de la 
Agrupación Fotogràfica de Igualada», maig 1949. 

F. VIDAL BoRDILS. La gerra d'ossos. «Felanitx», 30 juliol 1949. 
Ca mil GEIS. La gerra d'ossos, de José J glésies. «Sab adell», 20 octubre 1949. 
Del Centro de Estudios Comarca/es. Entrega de un pergamino. «Igualada», S no· 

vcmbre 1949. 
J osep MIQUEL I MACAYA. Nuestro José lglesias. «Vich », 1950. 
J . VT CENS VIvEs. Cultura y erudición. La Geografía catalana del padre Gil. S.l. 

«Destino», 3 juny 1950. 
O. R. Bibliografía. La gerra d'ossos. «Vida», setembre 1950. 
J . M IQUEL I MACAYA. Un llibre marià. «Tota pulchra» (Vic), novembre-desembre 

1950. 
Va lentí MASACHS ALAVEDRA. Nota bibliogràfica. Josep Iglésies. Pere Gil. S.!. (1551-

1622) i la seva Geografia de Catalunya. «Circular del Centro Excursionista de 
la Comarca de Bages», 65, n ovembre-desembre 1950. 

J. M. S. I M. Notas bibliogràficas. Josep l glésies. Les ciutats del món. «Cir cular 
del Centro Excursionis ta de la Comarca de Bages», 68, maig-juny 1951. 

JORDI NADAL OLLER. La Selva i la Geografia del Pare Gil (1551-1622). «Luz y Guía» 
(Caçà de la Selva), febrer 1951. 

Naturaleza geogrcí.fica de las comarcas catalanas. «Circular del Centro E xcursionis-
ta de la comarca de Bages», 70, novembre-desembre 1951. 

Ignasi M. COLOMER. Geografia de la nostra comarca. «Vida», febrer 1953. 
L. A. Libros. «Baldomero Galofre Ximenis-. de José l glésies. «Reus», 2 maig 1953. 
l sidoro MACABICH. De nuestra historia. «Diario de lbiza», 11 setembre 1953. 
Notes del Club. «Club Muntanyenc Barcelonès» (Barcelona), setemb re-desembre 

1953. 
L. A. Li bros. << Amor al Rey y a la Pàtria .. ·" por Celdoni Vilà. <<Reu s», 1954. 
Los libros del día. «Saó de llegenda» de José l glésies. «La Vanguardia» (Barcelona), 

28 abril 1954. 
Escaparale. «Saó de llegenda» por Josep l glésies. «Destino», 15 maig 1954. 
P. CATALÀ RocA. Hemos leído ... «Saó de llegenda». «Cultura y Folklore» (Barcelona), 

19 maig 1954. 
Antoni CoRREIG, «Saó de llegenda». <(Reus», 12 juny 1954. 
Ma nuel de MoNTOLIU. Novela y leyenda. «Diario de Barcelona», 17 juliol 1954. 
Alberto DEL CASTILLO. «Amor al R ey y a la Pàtria. Vinguda de Pere Joan Barceló, 

dit Carrasclet, en Reus, 1743-1749» por Celdoni Vilà. ((Diario de Barcelona», 
12 se tembre 1954. 

PETRÓFILO. La montaiia tarraconense. (<Diario Español» (Tarragona), 7 octubre 1954. 
Joaquín DE E NTRAMBASAGUAS. Iglésies, Josep. L'escultor Joan Roig i Soler, 1835-1918. 

<(Revis ta de literatura» (Madrid), VII, 1955. 
Mon tserrat B LANC. La Dama del Paraguas. «La Vanguardia», 1955. 
A. José Iglésies en la Asociación Excursionista. «Els noms de lloc». (<Reus», 23 

abril 1955. 
J. S. P. Joan Roig Soler. Un gran artista reusenc. «Reus», 23 abril 1955. 
<(Els noms de lloc». Con ferència de J. l glésies. «Circular de l'Associació Excursionis

t a de Reus», juny 1955. 
Albe rto DEL CASTILLO. Un libra sobre el autor de «La señorita de la sombrilla». «Dia

ria de Barcelona», 6 agost 1955. 
J. M. AlNAUD DE LASARTE. La Dama del Paraguas. «La Vanguardia», 1955. 
J oan ÜLLER I RABASSA. Carnet des livres. Livres catalans. «Tramontane» (Perpinyà), 

1955. 
LIGHT. Destellos. 1659-1660-1661. «El Eco de S itges», 18 desembre 1955. 
Antoni CoRREIG. Los libros. «Perennitat de La S elva del Camp». «Reus», 1956. 
L. A. «Perennitat de La Selva del Camp». << Reus», 256, 1956. 
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Scala-Dei (Aiguaforts de la vida monacal). «La Vanguardia», 24 setembre 1957. 
Joan OLLER I RABASSA. Josep I glésies i les seves activitats inteZ.Zectuals. «Tramonta

tane» (Perpinyà), novembre 1957. 
M. SALAS FONT. «Contalles de Mas Calvó». «Reus», 332, 1958. 
J. VICENS VJ VES. I ndustrials i polflics (segle XIX). Barcelona, cd. Teide, 1958 1 

(pàgs. 19-21). 
E. MOJ.TST POL. La actualidad literaria. Dos esclarecedores libros de la Biblioteca 

Selecta. «Diario de Barcelona», 10 gener 1958. 
Antoni Cormmc. Scala-Dei, de J. lglésies. «Reus», 285, 1958. 
Octavi SAl~TOR. Scala-Dei, de Josep lglésies. «Serra d'Or» (Montserrat), novembre 

1958. 
Osvald CARDO A. El ruralisme amorosit. Els escriptors: Josep lglésies. «Gerrnl

nabil» (Montserrat), novembre-desembre 1958. 
R. ARAMON I SERRA. Josep Iglésies. Contalles de Mas Calvó. «Santes Creus. Boletín 

del Archivo Bibliogràfico», 9 (1959). 
Conferencia de D. José l glésies Fort. «Reus», 7 novembre 1959. 
J. BANÚS SANs. «Les Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena». Carnet 

reuscnsc. «Diario Español» (Tarragona), 1960. 
J. BANÚS SANS. «Siurana». «Diario Español», 5 maig 1960. 
Antoni CORREIG. «Siurana». «Reus», 21 maig 1960. 
L. A. L'epistolari de Pròsper de Bofarull i Salvador Brocà, de Josep Iglésies. «Reus», 

1960. 
Alberto DEL CASTTLLO. Próspero de Bofarull, hombre de carne y hueso. «Diario de 

Barcelona», 29 juliol 1960. 
Artur LLORENS OPisso. Revalorización de w~ paisaje. V er y guiar. «Destino», 12 no

vembre 1960. 
Carles SOLDEVILA. Billetes de la semana. Demografía y turismo. «Destino», 1961. 
J. TORRENT. Curs de geografia de Catalunya. «Bol. Int. Inf. del Centro Comarcal Le

ridano» (Barcelona), 39, maig 1961. 
Apuntes de un mirón. Peligros del crecimiento urbana. «Diario de Barcelona», 30 

juli. o l 196J. 
Vida de Barcelona. Crónica de la jornada. Diez veces màs barceloneses en un siglo. 

«La Vanguardia», 30 juliol 1961. 
Màs sobre el incremento de población de Barcelona. «La Vanguardia», 1 agost 

1961. 
Artur LLORENS ÜPISSO. Tierra catalana. Ciudades que crece11 y pueblos que mueren. 

«Destino», 12 agost 1961. 
Octavi SALTOR. Pausas del tiempo. R eusense de ayer y de hoy. «El Correo Catalan», 

24 agost 1961. 
J. de CAMPS ARnorx. Demografía rural catalana. «Destino», 14 octubre 1961. 
Artur LLORENS 0PISSO. Tierra catalana. Cimas y simas. Dos sacerdotes de la mon

taña. «Destino», 1962. 
Oc tavi SALTOR. Pausas en el tiempo. Un héroe de la montaña. «El Noticiero Univer

sal» (Barcelona), 1962. 
Manuel Rru. Movimiento demogràfica en Catalui1a. «DestÍ110», 31 maig 1962. 
M. ARESTÉ. Conferència de Josep Iglésies. Com sorgí l'excursionisme. «Bol. Int. Inf. 

del Centro Comarcal Leridano», agost 1962. 
E. B uSOUETS MoLAS. El clérigo escalador. «El Correo Catalan», 9 setembre 1962. 
Mossèn Jaume Oliveres, de Josep l glésies. «ButJict í de l'Agrupació Excursionista 

de Catalunya)>, novembre f962. 
Maria T. DE BoLòS. La població al Principat. «Serra d'Or», febrer J 963. 
Certamen literario en Poblet, presidida por el Rdmo. P. Abad mitrada. «Reus», 

27 abril 1963. 
Artur Lr.ORENS OPTSSO. Fuentes y surtidores. «La Vanguardia», 5 juliol 1964. 
Pedro VOLTES. La población de Cataluña es cada vez mcís longeva y activa. «La Van

guardia», 20 agost 1964. 
I sidoro MACABICH. Nuestra prensa. CXXJX. «Diario dc Ibiza», 29 setembre 1964. 
I sidoro MACABICH. Nuestra prensa. CXXX. «Diario de Ibiza», 1 octubre 1964. 
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Artur LLORENS OPISSO. Dos siglos de ciencia. Historia de una Academia. «La Va n
guardia», 18 octubre 1964. 

Artur LLORENS OPISSO. Trabajar es lo que importa. H istoria de nuestro excursionis
mo. «Destino>>, 21 novembre 1964. 

Publicaciones sobre Tarragona. Josep I glésies. Un mom.ent estel·lar de la ciència a 
Catalunya en el segle XVII I. «Circular informativa de la Real Sociedad Arquco
lógica Tarraconense», 11 , març-abril 1965. 

¿Conoce usted Barcelona? La Dama del Paraguas. «Diario de Barcelona», 25 febrer 
1965. 

Oleguer H uGUET. Entre la vida i les lletres. S'ha venut una ciutat del món. «Reus», 
juny 1965. 

ü ctavi SALTOR. Cròniques locals renaixentistes. «Círculo Catalan >> (Madrid), octu
bre 1966. 

Lluís Estasen, per Josep I glésies. «Vèrtex>> (Barcelona), 4r trim. 1966. 
Ra mon AMTGó. La crisi agrària de 1879-1900. La fil-loxera a Catalunya, de Josep l glé-

s ies. RCL, juliol 1968. 
J. de CAMPS r ARBoJx. La filoxera en Cataluña. «Destino», 24 agost 1968. 
J. de CAMPS ARBOIX. Bajo Ebro y Montsià. «Destino», 10 maig 1969. 
Josep I glésies Fort. RCL, 204, agost 1969. 
Joan MERCADER I RIBA. Publicacions d'història. «Serra d'Or», abril 1970. 
Joaquim SANTASUSAGNA. Josep I glésies (versió castellan a). «Circular de la Asocia

ción Excursionis ta de Reus», abril 1950. 
Joaquim SANTASUSAGNA. Josep I glésies (versió catalana). L 'escampall. Articles de 

caràcter excursionista. Reus, 1971. 
O cta vi SALTOR. Una obra pòstuma del professor Fontserè. «Círcu lo Catalan>> (Ma

drid), juliol 1971. 
Albert OLIVERES. Juli Soler i Santaló, per Josep l glésies, «Munta nya», febrer 1972. 
E st eve RI AMBAU. La població del Maresme a la llum dels censos generals, per Josep 

Iglésies. «Alella», març-abril 1972 
Fèlix CucuRULL La població del Maresme. «Vida p arroquial» (Arenys de Mar), 

mai g 1972. 
Sebastià GASCH. «La dansarh1Cl Roseta Mauri» de F. Canyameres i J. l glésies. «Des
. • tino>>, 4 maig 1972. 
X avier DOLTRA. Josep I glésies. La població del Maresme a la llum dels censos ge

nerals. «Cuadernos de Historia Económica de CaLaluña», VII, juny 1972, pà
gines 362-363. 

Josep RIBA I GABARRó. Evolució dem.ogràfica de la Comarca d'l gualada, per Josep 
Iglésies Fort. «<gualada», S juliol 1972. 

Osvald CAROONA. La dansarina Roseta Mauri, de Ferran Canyameres i Josep l glésies. 
«Guia Musical >> (Barcelona), 1972. 

David M. ALOY. S essió acadèmica al Centre Excursionista de Catalunya. «VèrteX>>, 
setembre-octubre l 972. 

J osep M. P ucHADES. La cultura a les terres catalanes. Bibliografia actual: Josep I glé
sies. Evolució dem.ogràfica de la comarca d'I gualada. «Vallès» (Granollers), 
novembre 1972. 

Xavier FORT I B uFI LI.. No lícia de Josep I glésies en el seu setantè aniversari. RCL, 
240, novembre 1972, pàgs. 1290-1296. 

Xavier FoRT 1 BuFlLL. Bibliografia (de Josep Iglésies) . RCL, 240, novembre 1972, 
pàgs. 1297-1300. 

Pere ANG UERA. Les coZ.Zaboracions de Josep f glésies a la «R evista». RCL, 240, no
vembre 1972, pàgs. 1308. 

Andreu P uJOL r FORT. Conversa amb Josep l glésies. RCL, 240, novembre 1972, pàgi
nes 1301-1303. 

Eufemià FORT I CoG UL. Josep I glésies, historiador. RCL, 240, novembre i972, pà
gina 1304. 

Xavier FoRT r B uFILL. Josep lglésies. La població monacal catalana l'any 1787, se
gons el cens de Floridablanca. «Sanles Creus», 36, 1972, p àgs. 367-368. 
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' ' 

CRONICA GEOGRAFICA 

Bibliografia 

per Josep M.n Puchades 

GRUP D'ESTUDIS DE L'ALT URGELL: La Seu d 'Urgell 1976. La seva realitat sòcia
econòmica des d'una perspectiva comarcal. 
Banca Catalana. Servei d'Estudis. 
Barcelona; Servei d'Offset de Banca Catalana ; 1977. 
217 pàg ·. - 1 plànol. - (23 x 16 cm. ). - ISBN 84-400-3439-3. 

L'amor a la terra té, afortunadament, 
a Catalunya l 'escalf i el suport de nom
brosos i entusiastes amics i defensors 
de les nos tres més genuïnes parceHes 
del te rri torí: les comarques, que sempre, 
i ara m és que mai, han arribat a l'ànima 
del poble . Constiluï ts en el «Grup d'Es
tudis dc l'Alt Urgell», ara, uns dignes i 
esforçats treballadors de la nostra cultu
ra geogràfica han redactat aquesta mag
nífica monografia sobre la comarca de 
l'All Urgell i sobre la seva capital, que 
ha es tat portada a l'estampa pel Servei 
d 'Es tudis dc Banca Catalana. 

N'hi ha prou amb donar una ullada al 
llibre per a veure que e l seu contingut 
és del tot fonamental per a conèixer 
aquesta contrada pirinenca. El pdmer 
capítol és dedicat a la comarca conside
rada sota els aspectes de la seva fisio
gra l!a i de la seva divisió administrativa, 
que recentment ha sofert canvis pro
fund s : e ls quaranta municipis existents 
en 1960, han estat reduïts a 19 en l 'ac
tualitat, per fusions i absorcions que, 
com les fetes en altres indrets del mapa 
municipal dc les terres lleidatanes, ente
nem que són molt discutibles i que cal
drà revisar. El capítol que segueix, de
dicat a l'estudi de la població i format 
per Roser Majoral i Pasqual Ingla, és un 
t reball molt documentat en el qual es 
considera l'evolució del poblament co-

mareal: hom hi comprova que, en aca
bar-se ver s el 1959 les obres de l'embas
samen t d'Ol iana, l'Al t Urgell «entra en el 
període de regressió poblacional més fort 
que ha conegut en e l període censal. En 
dos decennis, onze municipis perden més 
del 50 % dc Ja seva població, i alguns 
fins a l 60 %, arn b un màxim de pèrdua 
per a La Vansa, que baixa en un 79 %». 
Hi ha a lgunes compensacions: a Oliana, 
la ins taHació d 'una important indústria 
d'aparells electrodomèstics, fa recuperar 
el cens de la Localitat. Però el decreixe
ment comarcal continua: entre els anys 
1970 i 1975, el conjunt passa de 19.850 ha
bitants a 19.232, amb una pèrdua de 618 
habitants, que representa un percentatge 
nega tiu de l 3,11 % . Tot seguit s'analitza 
l'evolució de la població a La Seu d 'Ur
gell, amb referència als fogatges i censos 
antics, i amb tot detall per la demogra
fia de l segle actual, iHustrada amb nom
brosos gràfics i quadres sobre natalitat, 
mortalitat, c reixement vegetatiu, nupcia
litat, i fecundita t ; a continuació, s'estu
dien els m oviments m igratoris i l 'estruc
tura de la població per edats-sexe, estat 
civil , origen, població activa i classifica
ció sectorial d'activilats. 

El capítol tercer és dedicat a l 'econo
m ia , i considera àmpliament l'agricultu
ra, la ramaderia i el cooperativisme din
tre del sector primari; descriu també les 
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activitats industrials, poc desenvolupa
des, de manera que hom considera ne
cessari l'establiment, a La Seu, << de dues 
o tre indústries que oferissin un con
junt dc 500 a 600 llocs de treball ». El 
sector dels serveis, sobre tot e l comerç 
i els seus equipaments, hi és tractat ex
tensamen t; també mereix tma considera
ció important el turisme a la comarca. 
La banca i les oficines administratives 
ofic ia ls que exigeix una ciutat capital de 
partit judicial, de bisbat, de plaça mili
tar i. de porta fronterera, són altre aspec
te no table en la v ida de La Seu. E I capí
tol te rcer acaba amb un estudi del trans
port i de les comunicacions. 

E ls equipaments comunitaris (sanitat, 
ensenyament, esport) omplen el capítol 
quart, i el cinquè és dedicat al creixe
ment urbà de La Seu. Sota la coordina
ció de l'arquitecte Joan Ganyet Solé, s'ha 
r eali tzat un acura t es tudi del desenrotlla
ment de la urbs urgellenca, que comen
ça a posseir unes direc trius correctes 
l 'any 1927, quan l'Ajuntament encarrega 
i aprova el pla dc l'arquitecte lleidatà 

Bergós, directrius que han estat objecte 
de distorsions que li han fet perdre efi
càcia; el fet de no ésser ateses les seves 
de terminacions, ha estat en part la cau
sa dc l'aparició d 'àrees suburbials. La 
degradació del territori fa ara més ne
cessari que mai u n Pla d'Ordenació es
tès a «tota la ribera de La Seu, des d'A
làs a l Pla dc Sant Tirs, com unitat so
ciològica i paisatgís tica». L'últim capítol 
tracta del medi ambient, amb referèn
cies especials a la poHució, e l paisatge i 
la qualitat de la vida. 

Com a conclusió resultant dc la lectu
ra d'aquesta obra, només volem subrat
llar la conveniència -ara que les comar
ques van en camí de recobrar llur per
sonalitat geogràfica, política i adminis
trativa- que, es tudis com el que hem 
comentat, siguin rea litzats a totes les 
trenta-set més que fi guren a la Divisió 
Territorial de la Generalitat dc Cata
lunya, de l'any 1936, divisió que amb els 
retocs que el futur aconselli, considerem 
vàlida avu i plenament. 

Xavie r SEGURA PORTA i Maria Josefa ROSANAS CLIMENT: Aproximació a l'eco
nomia d'Osona. 
Pròleg per Ernest Lluch. 
Caixa d'Estalvis de Catalunya. 
Barcelona; Talleres Gníficos Hostench, S . A.; 1978. 

XII. - 318 p àgs. - (24 x 17 cm.). - ISBN 84-500-2660-1. 

En la nota bibliogràfica anterior fem 
present la necessitat d'estendre a totes 
i a cada una de les nostres comarques 
els es tudis monogràfics que, a més de 
donar-nos-en tm esbós geogràfic, ens ofe
reixin una visió clara de l'estat actual de 
Jlur població, economia, desenvolupa
men social i equipament i serveis col
lectius, tant en el medi rural com en l'ur
bà. Posseïm ja mer itíssims treballs de 
tractadistes que en la dècada actual han 
escrit sobre aquestes matèries amb refe
rència a la Garrotxa, el Vallès Oriental, 
e l Baix Penedès, el Baix Ebre, l'Alt Em
pordà i contrades i territoris diversos. 
Hem d'afegir, encara, que per a a lguns 
planejaments urbanístics, la informació 
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bàsica ha estat en aquest aspecte molt 
aprofundida, tal com exigeix el coneixe
ment complet del territori que cal de
senvolupar. 

Ara podem considerar-nos novament 
satisfets per l'aportació valuosa que, en 
aquest sentit, r endeixen a la bibliografia 
catalana els nostres amics, Xavier Segu
ra i Maria Josefa Rosanas, economistes 
professionals, amb la seva obra «Aproxi
mació a l'economia d'Osona». Les terres 
vigatanes compten des d'aquest moment 
amb un estudi que els era indispensable 
per a preveure els efectes d'una crisi in
dus trial que, en el pròleg del llibre, Er
nest Lluch diu que a fecta en forma sem
blant a les altres terr es industrialitzades 



d.e l'interior de Catalunya: el Bages, el 
Ripollès i la Garrotxa, per a les quals 
indica que «no voldria ésser ocell de 
malastr ugança però penso que potser 
ens trobem davant d'un moment decisiu 
p er a aquestes quatre comarques». 
Aquesta investigació sobre l 'economia 
d 'Osona és feta, clones, amb toia oportu
nitat. 

El capítol primer és dedicat al medi 
físic; la comarca es divideix en tres uni
tats,· que són la Plana de Vic (724,27 km 2

), 

la major part (324,27 km2
) del Lluçanès, 

i el Cabrerès o Collsacabra (141 ,92 km"). 
Els municipis d'Espinelves, Sant Sadur
ní d'Osormort, Viladrau i Vilanova de 
Sau, que en aquest t reball s'agrupen amb 
els de la Plana de Vic, formen part, en 
real.itat del conjunt orogràfic Les Guille
ries-Montseny. L'ex tensió de la comarca 
és, doncs, de 1190,46 km2

, y la població, 
de la qual es parla en el capítol segon, 
és de 103.655 habitants l'any 1975, dis tri 
bu1'da en un total de 48 municipis. En 
l'aspecte demogràfic, es considera el crei
xement de les dècades cinquanta i sei
xanta del segle actual; en la darrera, es 
troben 18 municipis que experimenten 
creixença de cens (alguns en forma no
table, com a Balenyà, que és del 42,25% ), 
però els altres 30 decreixen to ts, i en llur 
conjunt en el 18,77 %. La taxa de creixe
ment baixa en el lustre 1970-75; en aquest 
darrer any la comarca perd 691 habitants 
respecte l'any anterior, pe1·ò aquest pro
cés negaliu sembla que resta anul·lat 
l'any següent, car la rectificació del Pa
dró feta el 1976 dóna un total dc 106.081 
habitants. Hi ha fortes anomalies en la 
densitat de població per termes munici
pa ls, que fan que, a Sant Hipòlit de Vol
t regà, sigui de 3.219 habitants per km 2 

(un dels termes més petits de Catalunya, 
amb 0,90 km~ ) i, en canvi, es comptin so
lament 2,96 habitants/kmz a Sant Sadur
n í d'Osormort, a les Guilleries. Les pirà
m ides d'edats mostren una població for
ça envellida, i resulta curiós el fet que 
ací, l'índex de vellesa és m és a lt a les 
zones urbanes que a les rurals. La immi
gració no ha estat massa intensa: a Oso
na, en la població de l'any 1970 figura 
solam ent un 17,10 % nascuda fora de Ca
talunya, m en tre que pel conjunt del país 
aquest percentatge era el 37,69 %. A To
relló és on es registra el màxim de po
blació activa ( 44,59 % ), i també el màxim 
·( 65,89 %) de la dedicada al sector secun-

dari. Malgrat aquestes xifres, a la co
marca d'Osona, llevat de les poblacions 
industrialitzades fortament (Torelló, com 
acabem de dir, i Manlleu i Vic), a les 
restants, en general, es manifesta un ín
dex elevat d 'ocupació en el primari, que 
per al conjunt comarcal és del 21 ,74 °1' 
( A Catalunya és el 8,42 % .) 

El capítol tercer estudia aquesta im
portància del sector agrari a Osona. 
A més de les dades de ls censos corres
ponents, dels anys 1962 i 1972, i altres 
estadístiques, els autors han rea litzat 
personalment diverses enquestes, que 
els han permès d'arribar a notables com
parances i conclusions. Osona no té unes 
característiques especials, respecte a les 
de Catalunya, en quant als pe rcentatges 
del nombre d 'explotacions agrícoles i de 
llur dimensió. A la comarca, e l 24,35% 
de la superficie agrícola és llaurada; en 
canvi, a Catalunya aquest pe rcentatge és 
major (32,52); per la nostra part creiem 
que això cal atribuí r-ho a les grans àrees 
on afloren Ics margues eocèniques i al
tre rocam terciari que impossibilita to
talment les labors del camp. Bé ho pa
lesa la terminologia local que diferencia 
netament el «primall», lloc on e l conreu 
es fa sobre un gruix de terra moll escàs, 
amb manques d'humitat i de capacitat 
de nodriment pels vegetals, de l'anome
nat «fondal», indret on els dipòsits de 
terra agronòmica tenen l'espessor neces
sari per un bon desenvolupament agrí
coJa. 

E l regadiu és escàs: poc superior al 
1,1 % de la terra llaurada. La institució 
de ]'« hereu» ha evitat la parceHclació ex
cessiva de les finques; el 1972, de les 
85.016 h ectàrees cultivades, CI 77,1.1 % era 
menat directament per llurs propietaris, 
el 5,42% en arrendament, el 17,10 % en 
parceria, i el 0,37 % en altres règims de 
tinença de la terra. Cal remarcar la im
portància (més del doble que al conjunt 
de Catalunya) de l percentatge sotmès a 
la parceria, causa de problemes notables 
a.l camp d'Osona. L'estudi segueix trac
tan t del treball agrícola i de la seva mo
dalitat de dedicació parcial, l'edat de la 
població agrícola, la maquinària (un trac
tor per cada 24,2 ha), i passa a consi
derar la ramaderia, que es basa fona
menlalment en el b es tiar boví i porcí; 
d'aquest darrer se'n calculen més d 'un 
milió de caps, però malauradament, la 
falta d'estadístiques impossibilita de do-
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nar xifres dc fiabilitat suficient. Les ac ti
vitats agrícoles, però, són tractades amb 
una amílisi suÏJc ient i minuciosa infor
mació, procedent en bona part de les en
questes anteriorment indicades, que en 
nombre de vint-i-set foren fetes a se tze 
municipis dife rents . Aquesta bona mos
tra permet als autors complem entar les 
referències sobre l'extensió dels conreus 
de cereals i d 'altres plantes, el t reball i 
la seva m eca nització, la producció, e l 
bestiar vacum , porcí, oví, avícola i els 
conills, la comercialització, el preu de la 
terra, els crèdits, la política agrària i la 
qualitat de vida: el 90 % dels qui han r es
post opina que el pagès viu en condicions 
pitjors que l 'home de la ciutat. 

En e l capílol dedicat a indústria es 
considera aquest sector dividit es truc tu
ralment en quinze especialitats, amb es
tadístiques del s anys 1964 i 1970. En dos 
quadres significatius hom aprecia que el 
ram tèxtil, que ocupa més de la meitat 
de treballadors (50,74%) a la comarca 
l'any 1964, ha passat a ésser solament la 
tercera part (33,59 %) setze anys m és 
tard; aquesta notable minva esdevé en 
benefici , principalment, de la me taHúr
gia. L'any 1970 hi havia a Osona un tota l 
de 1534 empreses amb 23.648 treballa
dors; en promig, doncs, l'empresa tenia 
15,3 treballadors. Pel que fa a la seva 
importància indus trial, la comarca ocu
pa ·ei se tè lloc entre les de Catalunya; 
amb el Bages, va perdent pes industria l 
que passa a Ics comarques dc l'hinter
land barceloní, i, per tant, aguditza el 
desequilibri augmentant la concentració 
fabril i humana en les à rees més p ròxi
m es a la capi ta l dc Ca talunya. A Osona 
solament hi ha 10 municipis que no te
nen en llur te rme cap empresa indus
trial; la quar ta part de la poblac ió in
dustrial (25,39 %) es troba a Vic; el 
16,99 % a Manlleu i el 10,99 % a Torelló. 
Té interès una anàlisi sectoria l de Ics 
activitats en el conjunt comarcal i en 
els on ze mun icipis més industria ls; po
dríem , pe rò, [er-hi unes observacions res
pecte a l'es tat actual , per exemple en e l 
cas de Sant Vicenç de Torelló, on la ins
taHació recent d'un escorxador impor
tant li ha lleva t l'exclusivitat del sector 
tèxtil , i també en l'esment d'una espccia
li tzad ó de Torelló en e l paper i en les 
arts gràfiques, que desconeixem tota l
ment tant pe r l 'any 1964 com pel 1970. 
L'es tudi segueix amb la de terminació de 

190 

les inver sions en el període 1971-75, la 
c reació de llocs de treball i la d in àmica 
sectorial en aquest quinquenni, tant en 
l'aspecte comarcal com en el municipal. 
Després d'una exposició detallada sobre 
les perspectives industrials d'Osona, aca
ba amb nou quadres estadístics . 

Les conclusions que es formulen els 
autors respecte a la indústria de la co
marca dins la indústria catalana, e ls por
ten a observar: «resta conèixer fins a 
quin punt lc fi losofia descentralitzadora 
s'aplicarà dins de Catalunya mateix. 
¿Continuarà el desenvolupament indus
trial concentrat en la capital .i Ja seva 
àrea m és immediata d'influència, o bé 
assolirem uns certs graus de poder co
marcal, tant en l'aspec te econòmic com 
en el polític, que possibilitin un desenvo
lupament més autònom per part de l es 
zones allunyades de l'àrea m etropolitana 
i tractin d 'equil ibrar el desenvolupament 
industrial cata là?». 

Per la nostra part, ens formulàvem 
aquesta mateixa pregunta els tècnics que 
l'any 1956 vàrem redactar el Pla General 
d'Ordenació dc la província dc Barcelo
na (no fou publicat fins al 1965 ). La dis
tribució equilibrada de la població a les 
nostres coma rques havia d 'ésser conse
qüència d 'una redistribució industrial; 
malauradament, fins avui això no ha pas
sat d'ésser una mera recomanació. Per
sonalment seguim creient que n'hi hau
r ia prou amb mesures d'estímul que no 
solament es limitin a la rebaixa d 'impos
tos i contribucions, sinó que, pe r exem
ple, redueixin molt considerablem ent e l 
preu del kilowat-ho ra per a aque lles cm
preses que s 'instaHin d'ara endavant en 
localitats que cal desenvolupar, i, en can
vi, aquelles indús tries de nova implanta
ció que vulguin establir-se en les àrees 
qualificades com a urbanísticament sa
turades, car reguin sobre llur economia 
les reduccions de les quals han de dis[ru
tar com a jus ta compensació les ac tivi 
tats que, seguin t unes directrius que cal 
e laborar lligades també a l 'ecologia, pe ls 
nous assentaments industrials, portin a 
les nostres comarques allunyades de Bar
celona la riquesa que genera el seclor se
cundari i que tanta falta els fa pe r a so
breviure. 

El capítol c inquè i últim tracta de la 
infraes truc tura vià ria , del turisme, dc 
l'ensenyament, dels equipaments sanita
ris, de les instaHacions esportives, de les 



institucions financeres, del comerç i de 
les hisendes locals. Ens adherim plena
ment al plany dels autors respecte a la 
manca d 'estudis superiors a la comarca. 
I ens preguntem: ¿és que Vic, amb tan
ta tradkió espiritual i amb tant de pes 
en la cultura pàtria, no es mereixia cap 
de les facultats o seccions universitàries 
que s'han anat ara a concentrar absurda-

ment a Barcelona, a Bellaterra i a Ter
rassa-Sabadel l? 

En resum: l'obra dels economistes Se
gura i Rosanas ens arriba en un moment 
precís pe r a poder contribuir a orientar 
cap a les millors solucions tots aquells 
que han d 'intervenir en l'endegament de 
tà nostra terra vers un esplendent futur. 

Josep RAMOS SANTERO, Carme! de PABLO TORRENTE, Ramon FARRIOL CLAVÉ, 
Pere Manuel FERRÉ PUJOL i Joan M.a PUJALS VALLVÉ: Estudi sobre Vila-seca
Salou. Evolució i situació actual de la població, territori i mitjans econòmics del 
m unicipi. 
Introducció del Sr. Batlle, Josep Malapeira Xatruch. - Magnífic Ajuntament de 
Vila-seca - Salou. - 1977. 

Alcover; Gràfiques Sant Jordi; 1978. 

166 pàgs. - 16 làms. fotogr. - (24 x 17 cm.). 

El municipi de Vila-seca -Salou, se
gons l'expressió encertada del seu senyor 
alcalde en la introducció d 'aquesta obra, 
«té estructures de poble petit i proble
mes de poble gran, i s'ha convertit en 
un cas gairebé únic en el context nacio
nal». Efectivament, el cens dóna un to
tal de 15.194 habitants permanents (any 
1976), que a l'estiu passen a ésser 250.000 
en els dies punta. Aquest desequilibri en 
el ritme estaciona l de la població, degut 
al turisme, es complica encara per la in
cidència recent de les activitats indus
trials, que han ocasionat Ja instaHació, 
dins el terme m unicipal, de tres grans 
empreses vinculades amb el complex pe
troquímic del Tarragonès. 

Amb la publicació d'aquesta obra l'A
juntament fa un servei notable pel co
neixement de l'evolució geogràfica d'un 
municipi agrícola, Vila-seca de Solcina, 
del qual l'any 1891 el metge Agustí M.a 
Gibert deia en la seva «Topografía mé
dica» de la localitat: «Vilaseca, agrícola 
y marítima en lo pasado, queda reducida 
solamente a la agricultura, pues s us re
sueltos y renombrados navegantes han 
tenido que emigrar casi todos con la 
muerte del puerto de Salou y playa de 
Barenys». Però, més endavant, indica que 
la construcció del tramvia de vapor de 
Reus, que ja transporta milers de viat-

gers a la platja, «hace esperar que se 
construira un establecimiento de baños 
a la altura de los mejores de España». No 
solament d'Espanya: avui Salou és co
neguda com «la Platja d'Europa». La 
meitat dels turistes que hi acudeixen són 
f rancesos, alemanys, belgues, anglesos, 
suïssos i holandesos. 

El «boom » ha estat esclatant: en e ls 
set anys que hi ha entre el 1959 i el 1966 
el nombre d'estiuejants a llotjats simul
tàniament passa de 4.000 a 50.000, dotze 
vegades i mitja més. Totes les xifres que 
donen idea d'aquest increment en l'as
pecte estadístic, són d'una quantia sem
blant. Entre els anys 1964 i 1976 s'han 
construit 15.774 apartaments, 212 xalets, 
24 hotels, S residències, 9 campings, 554 
locals com ercials, 9 urbanitzacions i 2.553 
habitatges; en canvi, les 3.056 hectàrees 
de superfície dedicada a l conreu , l'any 
l956, han passat a 2.213 l'any 1977 (apro
x imadament la quarta part del terme ha 
canvia t la qualificació r ural per la ur
bana). El pressupost municipal, que el 
1967 e ra de 15 milions de pessetes, s'ha 
decuplicat en els deu anys següents, i, 
com a dada encara més eloqüent, el pres
supos t especial d'urbanisme ha passat 
de 1,7 milions l'any 1968, a 60 milions 
l'any 1977. 

Aquest creixement immoderat, que a 
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casa nostra s'ha viscut en forma també 
explosiva a l'àrea metropolitana de Bar
celona, amb l'expansió desmesurada dels 
nuclis urbans, la proliferació de parcel
lacions residencials de ciutat-jardí i l'es
tabliment dc poligons indus trials enca
ra poc aprofitats, comença a afectar el 
Tarragonès, i fa pensar en el risc que 
provoquen aque Les grans concentracions 
humanes, baldament siguin de tempora
da, i en els problemes urbanístics, eco
nòmics i socials que comporten . En el 
cas de Vila-seca-Salou, a través d'aquest 
estudi es fa evident Ja lluita l .l'esforç 
que a l'Ajuntament li h a calgut dc fe r 
per tal que e ls serveis i e ls equipaments 
que necessita una gran població estiuen
ca resullin adequats i suficients, i és just 
dc reconèixer que en gran part ho ha as
solit. Però hom pot preguntar-se si en el 
futur es seguirà així, i si, a Ja llarga, en 
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cas de continuar aquest fabulós desen
volupament, la limitació de l'espai, la 
possibilitat de crisis en el turisme i les 
r epercusions de caràc ter ecològic no si
guin factors contraris a una expansió que 
cal definir, assenyalant-li uns límits . 

El volum que comentem, del qual tam
bé n'hi ha una altra edició en llengua 
castellana, con té diversos capítols dedi
cats a la geografia i a la història del mu
nicipi , de ls quals cal des tacar-ne e ls de
dicats a la demografia i a l'habitatge, i, 
m és endavant, els re ferents a les fonts 
dc riquesa, a les comtmicacions i a l 'ur
banisme. És un exemple que caldria po
sar als Ajuntaments de Catalunya, car 
n'hi ha ben pocs que o(ereixin a llurs 
ciutadans una visió dels pobtemes locals 
amb l'escaiença i la oportunitat amb que 
ara ho h a fe t la Corporació Municipal de 
Vi la-seca-Salou. 
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