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Segons els censos aplegats per Josep Iglésies Fort,  l’any 
1845 els tretze nuclis de les Muntanyes de Prades 
aplegaven a 3.797 habitants, en relació al cens de 
Floridablanca de 1787, que en comptava 4.613, el conjunt 
pradenc havia perdut un 17,7% del seu contingent 
demogràfic. Els quatre municipis més poblats el 1845, 
eren Prades (819 hab.), la Riba (706 hab.), l’Albiol (386 
hab.) i Mont-ral  amb Farena (287 hab.). La localitat que 
més creix entre 1787 i 1845 és la Riba, l’única 
especialitzada en una economia manufacturera 
(elaboració de paper) en un entorn agrari, tot aprofitant 
el curs del riu Brugent. Un cens posterior de 1857, atorga 
a l’altiplà un total de 7.713 persones, xifra màxima de la 
seva història, a partir d’aquí, la davallada serà continua i 
imparable1, aquesta elevada diferència entre 1845 i 1857 
també es podria explicar per una ocultació del primer 
recompte. Els intercanvis humans entre les Muntanyes 
de Prades a favor del Camp de Tarragona, haurien 
començat anys abans. Per a constatar el volum d'èxode 
ens hem centrat en dues viles, Alcover i la Selva del 
Camp, al peu del massís i llocs de mercat per la compra-
venda de mercaderies, a més de petits centres de serveis. 
La nostra font d’informació ha estat els padrons 
d’habitants, per Alcover el de l’any 1830, amb 
rectificacions de 1832, i per la Selva, el de 1841, el més 
proper cronològicament conservat; també aportem dades 
de Valls de 1844. Com a complement, hem afegit el 
resultat del buidatge de l’emigració de la Conca de 
Barberà, tractem  doncs, de migracions interiors de curta 
distància, una mobilitat rural. D’igual forma que en 
treballs anteriors, detallem en els apèndixs, els noms i 

1 “El   despoblament  a  les  Muntanyes  de  Prades”,  Aplec  de  Treballs 
(Montblanc), 4 (1982), p. 117-140.
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cognoms, per si altres investigadors els volen aprofitar 
per a realitzar estudis amb diferents enfocaments, siguin 
antropològics, geogràfics, econòmics o simplement 
genealògics, per la qual cosa caldria utilitzar fonts 
documentals complementàries, com són els llibres 
sacramentals, cadastres i recanes, manuals notarials, etc.

Aquests emigrants podrien esdevenir uns elements de 
suport i ajuda per altres generacions posteriors de 
convilatans, que també abandonarien la muntanya a la 
recerca de treball i millors condicions de vida, aquest 
moviment dels primer terç del segle XIX l’hem 
d’entendre com  a precedent del de la segona meitat de la 
mateixa centúria, i següents.
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1. Emigració de les Muntanyes de 
Prades a Alcover i la Selva del Camp

Segons un cens municipal de 1834, la vila d’Alcover tenia 
2.771 habitants, dels quals 52% eren homes (1.436) i un 
48% dones (1.335), a través de les dades que ens 
subministra el padró de 1830-1832, sabem que hi 
residien 80 individus originaris de les Muntanyes de 
Prades, més de la meitat homes (57,5%), és a dir que es 
tractaria d’una migració majoritàriament masculina. Per 
volum destaquen tres nuclis, en primer lloc l’Albiol (32) i 
empatats a vint-i-u, Mont-ral i la Riba, aquesta trilogia 
aplega el 92,5% del total, la resta de municipis sols 
aporten entre una i dues persones, recordem que 
aquestes tres localitats són les més properes a Alcover, és 
a dir el factor  distància és determinant, dues són rurals 
(Albiol i Mont-ral) i solament una industrial (la Riba).

Emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Alcover (1830-32)

• Albiol: 32 (17 h-15d)
• Arbolí: 2 (2d)
• La Febró: 1 (1h)
• Mont-ral: 21 (14h-7d)
• Prades: 1 (1h)
• La Riba: 21 (11h-10d)
• Rojals: 2 (2h)
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Total: 80 (46h-34d)
Abreviatures: d: dona; h: home

Si analitzem les dades de la Selva del Camp, constatem un 
volum d’emigrants molt menor, menys de la meitat que 
Alcover nou anys enrera, tan sols 32, dels quals  els 
homes i dones es reparteixen per meitat, un 50% 
cadascun , és a dir un equilibri de gènere. Per pobles 
sobresurt l’Albiol (62,5%), l’únic que limita termenalment 
amb la Selva.

Emigrants de les Muntanyes de Prades a la 
Selva del Camp (1841)

• L’Albiol: 20 (12h-8d)
• Arbolí: 2 (2d)
• Capafonts: 2 (2d)
• Mont-ral: 4 (2h-2d)
• La Mussara: 1 (1d)
• Rojals: 2 (1h-1d)
• Vallclara: 1 (1h)

Total: 32

Una altra vila del Camp de Tarragona propera és Valls, de 
la qual reproduïm les dades del padró de 18442, encara 
que amb minsos resultats, però representatius, del massís 

2 JM. Grau-Roser Puig,  Emigrar per viure. El moviment migratori de les  
Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona en la primera meitat del segle  
XX, Montblanc, 2007, p.97-98. 
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hi destaca la forta atracció de la Riba (76% del total), que 
en allotjar un sector secundari desenvolupat té més 
facilitats per integrar-se en el mercat laboral de la ciutat, 
tot i que en els emigrants, el pes femení és predominant 
(69%).

Emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Valls (1844)

• Mont-ral: 1 (1h)
• La Riba: 16 (5h-11d)
• Rojals: 4 (3d-1h)

Total: 21 (7h-14 d)

Una altra dada que ens aporta el padró, és l’edat 
d’arribada a Alcover dels emigrants, bàsicament són 
joves, la meitat tenen entre 20 i 29 anys, hi ha pocs 
infants (sis) i encara menys vells (un de sol),  és a dir són 
aptes pel treball i en edat de casar-se. Del total, un 11 % 
no en sabem l’any de vinguda.

Un aspecte a tenir en compte són els períodes de crisi de 
l’època, sigui per les guerres, com la del Francès (1808-
1812), la Guerra dels Malcontents (1827) i la Primera 
Guerra Carlina (1833-1840), a més de les males collites i 
epidèmies.

La invasió de les tropes de Napoleó provocarà que des del 
Camp es cerqui refugi temporal a les Muntanyes de 
Prades, però també motivarà l’emigració de pagesos de 
l’Albiol i Mont-ral cap a Alcover, la Selva o Reus.
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Grups d’edat dels emigrants de les 
Muntanyes de Prades en arribar a Alcover 
segons el padró de 1830-32
Edat    

• 0-4: 1
• 5-9:1
• 10-14: 4
• 15-19: 8
• 20-24: 29
• 25-29: 11
• 30-34: 8
• 35-39: 6
• 40-44: 1
• 45-49: 1
• +50: 1
• No consta: 9

Total: 80

Per l’altra vila analitzada, la Selva del Camp, comprovem 
que un 53% dels emigrants tenen entre 20 i 34 anys, com 
Alcover, són joves, en edat laboral i d’esposar-se, hi ha 
pocs infants i  vells. D’un 12,5%, no disposem de la data 
d’empadronament.
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Grups d’edat dels emigrants de les 
Muntanyes de Prades en arribar a la Selva 
del Camp segons el padró de 1841
Edat    

• 0-4: 0
• 5-9: 1
• 10-14: 3
• 15-19: 4
• 20-24: 8
• 25-29: 2
• 30-34: 7
• 35-39: 0
• 40-44: 1
• 45-49: 0
• +50: 2
• No consta: 4

Total: 32

L’economia de les Muntanyes de Prades es basava 
principalment en el sector primari, principalment 
l’agricultura, amb el complement de la ramaderia i bosc, 
per la qual cosa els oficis dels emigrants s’engloben en la 
pagesia, tres quartes parts dels que emigren i en 
coneixem la seva dedicació, són pagesos, un 13% treballa 
en la manufactura, sobretot del paper, com és lògic, 
trobem a paperers ribetans, aquí cal recordar l’existència 
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també de molins paperers a Alcover3,  els fluxes laborals 
eren habituals, atenent l’especialització en aquesta 
indústria4.

Hem inclòs un criat paperer de la Riba, que podem 
considerar com un mosso. De la Febró hi apareix un 
moliner. La mobilitat d’aquesta professió era elevada, a 
causa dels contractes d’explotació via arrendament, els 
molins canviaven sovint de mans. 

Dins el sector terciari, en els serveis, hi ha dos metges 
procedents de la Riba, un dels quals, més tard marxa a 
Tarragona, dos fadrins barbers, també de la Riba (un 
emigrarà a Barcelona), un frare de Mont-ral, i dues 
minyones (una d’Arbolí i una de Mont-ral), que serveixen 
en cases de pagesos.

Distribució professional dels emigrants de 
les Muntanyes de Prades a Alcover (1830-32)
Sector Primari (27)

• Pagès: 27
Sector Secundari (5)

• Moliner: 1
• Paperer: 3
• Criat: 1

3 Vegeu la monografia de Jordi Càceres Silva,  La participació d’Alcover en  
la Catalunya preindustrial: Els molins paperers, Alcover, 2002.
4 Per a moviments en anys posteriors (1880-1920) entre aquestes dues viles, 
us  remetem  al  nostre  treball  “Migracions  entorn  la  indústria  del  paper: 
relacions humanes entre Alcover i la Riba (segles XIX-XX)”, Butlletí. Centre 
d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 115 (2008), p. 8-16.
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Sector Terciari (7)
• Barber (fadrí): 2
• Metge: 2
• Minyona: 2
• Religiós: 1

Total: 39

Si ens aturem en les ocupacions dels emigrants a la Selva 
del Camp, la diversitat és molt menor, novament preval 
l’agricultura, amb nou pagesos i dues minyones (una de 
Capafonts i una de Mont-ral), que s’hostatgen en una 
casa d’un hisendat selvatà i una vídua de Vallclara, 
respectivament. 

Entre les característiques de les criades incloses en el 
servei domèstic, a banda de ser joves, hi havia també la 
seva mobilitat geogràfica (canviaven sovint de casa), a 
més era de les poques sortides laborals femenines, abans 
de contraure matrimoni.

Distribució professional dels emigrants de 
les Muntanyes de Prades a la Selva del Camp 
(1841)
Sector Primari (9)

• Pagès: 9
Sector Terciari (2)

• Minyona: 2
Total: 11
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Si ens fixem en el treball dels marits de les dones 
pradenques que emigren a Alcover, es torna a observar 
un domini preeminent  del sector primari, per una dona 
nascuda a la muntanya li era molt més fàcil la seva 
integració  a través d’una economia pagesa, on ella també 
podia col·laborar-hi (exemple en l’època de plegar 
avellanes), algunes parelles optaven per viure en  masos 
aïllats (ex. Mas Barró, de les Gralles, Mirafrares) o els 
molins, que per aprofitar el curs de l’aigua, també eren 
allunyats del nucli urbà. No obstant, també hi ha 
cònjuges masculins d’altres sectors, tant en el secundari, 
com del terciari, bona part de les dones són nascudes a la 
Riba, tret d’una muller de l’Albiol i Arbolí, la resta són 
ribetanes. Les fèmines de la Riba són les que més 
fàcilment encaixen a Alcover, en oficis no vinculats amb 
la terra.

Distribució professional dels  esposos de les 
emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Alcover (1830-32)
Sector Primari (17)

• Pagès: 17
Sector Secundari (6)

• Paperer: 3
• Moliner: 3

Sector Terciari (3)
• Comerciant: 1
• Pastisser: 1
• Traginer: 1
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Total: 26

Tot i comptar amb una mostra menor en número, pel cas 
de la Selva la preferència de les dones emigrants per 
formar família amb pagesos és generalitzada.

Distribució professional dels  esposos de les 
emigrants de les Muntanyes de Prades a la 
Selva del Camp (1841)
Sector Primari (6)

• Pagès: 6

Per una muntanyenca, casar-se amb un alcoverenc podia 
esdevenir un element d’ascens social, de millora de les 
condicions de vida; el clima suau del Camp s’allunyava de 
les adversitats de les Muntanyes de Prades (amb glaçades 
i nevades), amb majors comoditats en el dia a dia 
(safareigs, fonts públiques, botigues) i majors 
possibilitats de futur  pels fills (educació, sanitat, treball). 
Més de la meitat de les pradenques (65%) es casarien 
amb un alcoverenc i la resta ho faria amb homes del 
mateix altiplà.

Gràcies a les anotacions marginals posteriors, sabem de 
la baixa del padró d’alguns emigrants, d’Alcover marxen a 
Valls, a Tarragona o a Barcelona, i fins i tot, en algun cas 
concret retornen al poble de naixement, signe evident en 
el darrer supòsit, del caràcter temporal de part de la 
migració.
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Origen geogràfic dels esposos de les 
emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Alcover (1830-32)
El Camp de Tarragona (19)

• Alcover: 17
• El Samuntà: 1
• Valls: 1

Muntanyes de Prades (7)
• Albiol: 3
• La Febró: 1
• Mont-ral: 2
• La Riba: 1

Total: 26

L’altra vila analitzada, la Selva del Camp, segueix la 
mateixa tendència en percentatges, la meitat dels esposos 
de les pradenques ho són de la vila d’acollida, una quarta 
part provenen del massís, i la resta de la Conca de 
Barberà, aquestes darreres es casen doncs amb altres 
emigrants.

Origen geogràfic dels esposos de les 
emigrants de les Muntanyes de Prades a la 
Selva del Camp (1841)
El Camp de Tarragona (4)

• La Selva del Camp: 2
• El Samuntà: 2
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La Conca de Barberà (2)
• Blancafort: 1
• Montblanc: 1

Muntanyes de Prades (2)
• Albiol: 1
• Mont-ral: 1

Total: 8

Els comentaris realitzats sobre l’origen dels esposos, 
també els podem traspassar a les dones dels emigrants, 
per la qual cosa us hi remetem, solament dir que un 77 % 
són alcoverencs i un 23 % pradencs. Els homes també 
escullen maridar-se amb dones de la vila de destinació, 
els contactes i influència que aportaria la xarxa de 
parentiu i amistats dels sogres, és un aspecte a 
considerar, tant en la recerca d’habitatge com de treball.

Origen geogràfic de les mullers dels 
emigrants de les Muntanyes de Prades a 
Alcover (1830-32)
El Camp de Tarragona (24)

• Alcover: 22
• El Samuntà: 1
• El Botarell: 1

Muntanyes de Prades (7)
• L’Albiol: 3
• Mont-ral: 2
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• La Riba: 2
Total: 31

Finalment sobre l’estadística de la Selva del Camp i 
respecte la naixença de les esposes dels emigrants 
pradencs, dir que segueix la inclinació de cercar dones del 
lloc  d’arribada (89%) i de fer desplaçaments posteriors, 
una família  de l’Albiol es trasllada a Almoster.

Origen geogràfic de les mullers dels 
emigrants de les Muntanyes de Prades a la 
Selva del Camp (1841)
El Camp de Tarragona (9)

• L’Aleixar: 1
• La Selva del Camp: 8

Muntanyes de Prades (2)
• L’Albiol: 2

Total: 11

En un buidatge que l’any 2006 realitzàrem del padró de 
Reus de 1820, hi localitzàrem 24 immigrants naturals de 
les Muntanyes de Prades, dels quals un 58 % eren dones, 
alguns dels casats, tenien fills nascuts en altres 
poblacions del Camp de Tarragona, com per exemple, 
Alcover, Constantí, el Milà i la Selva del Camp5,  senyal 
evident que Reus era la segona etapa del periple. Les viles 

5 “Emigració de les Muntanyes de Prades a Reus en les crisis  del  primer 
vicenni del segle XIX”,  Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 113 
(2006), p. 7-10.
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mitjanes de la Plana esdevingueren en ocasions un lloc de 
pas per a posteriors desplaçaments definitius a les ciutats 
(Reus, Tarragona o Barcelona)

En sentit contrari Alcover també tenia un moviment de 
sortida, tal com hem estudiat en altres articles, la 
demografia alcoverenca era ben dinàmica6.

Vista exterior del portal de Sant Miquel d'Alcover.
Foto: Sònia Prieto – www.tinet.cat

6 “Migracions internes de l’Alt  Camp en el  segle  XIX: d’Alcover a  Valls”,  
Butlletí. Centre d’Estudis d’Alcover, 114 (2007), p. 8-12.
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2. Emigració de la Conca de Barberà 
a Alcover i la Selva del Camp

Les relacions de la Conca de Barberà amb el Camp de 
Tarragona, especialment a través de les urbs de Reus, 
Tarragona i Valls es basaven en els intercanvis 
econòmics, sobretot en el comerç de l’aiguardent, la 
primera comarca era productora i les tres ciutats 
esmentades, compradores i exportadores, a la vegada que 
també proveïen de manufactures (teixits), pesca salada i 
altres productes (cèrcols i fusta per a bótes). El 1820 
residien a Reus 270 persones nascudes a la Conca, el 
primer lloc l’ocupava Montblanc, seguit de Sarral i 
l’Espluga de Francolí7;  l’èxode de conquencs a Alcover 
segons el padró de 1830-1832, fou de 35 individus,  un 66 
% dones, difererent de l’aportació  migratòria de les 
Muntanyes de Prades, tant en gènere com en volum, ja 
que era més  masculina i més nombrosa en xifres 
absolutes. Destaca la capital, Montblanc amb vuit 
emigrants, segueix Solivella amb set, Sarral amb cinc, 
Blancafort amb quatre i i Lilla amb tres. Les dues 
primeres estaven ben comunicades a través del camí ral 
entre Lleida i Reus per l’estret de la Riba, per altra banda, 
Sarral i Lilla, eren les més pròximes a Valls, una pel Coll 
de Cabra i la darrera pel del  Coll de Lilla.

7  “Aportació de mà d’obra de la Conca de Barberà a la capital econòmica del 
Camp de Tarragona a l’inici de l’època contemporània”,  Aplec de Treballs 
(Montblanc), 23 (2005), p. 97-122.
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Emigrants de la Conca de Barberà a Alcover 
(1830-32)

• Blancafort: 4 (2h-2d)
• Lilla: 3 (3d)
• Montblanc: 8 (3h-5d)
• Ollers: 2 (2d)
• Les Piles: 1 (1h)
• Pira: 1 (1h)
• Rocafort de Queralt: 1 (1h)
• Rojals: 2 (2h)
• Sarral: 5 (1h-4d)
• Senan: 1 (1d)
• Solivella: 7 (1h-6d)

Total: 35 (12h-23d)
Abreviatures: d: dona; h: home

En l’estadística de la Selva del Camp  de 1841 per la 
Conca de Barberà, sols ressalta la capital (Montblanc), 
Blancafort, Sarral i Rojals, novament els factors  de 
distància, comunicacions i relacions comercials, 
expliquen els fluxes humans.

El percentatge de dones de la Conca a la Selva és superior 
al d’Alcover, un 75 %.
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Emigrants de la Conca de Barberà a la Selva 
del Camp (1841)

• Belltall: 1 (1d)
• Blancafort: 3 (2h-1d)
• L’Espluga de Francolí: 1 (1d)
• Montblanc: 5 (1h-4d)
• Rojals: 2 (1h-1d)
• Sarral: 2 (2d)
• Vallclara: 1 (1d)
• Vilaverd: 1 (1d)

Total: 16 (4h-12d)
Abreviatures: d: dona; h: home

Com els emigrants de les Muntanyes de Prades a Alcover, 
els procedents de la Conca de Barberà, són joves, aptes 
per treballar i en edat d’esposar-se si eren solters.

Tret del 26 % on no hi consta l’any que havien vingut, la 
resta es reparteix en diferents grups, sobresortint els 
compresos entre 15 i 24 anys, que engloba el 31 % del 
total. La franja de trenta anys suposa un 17 %.

Grups d’edat dels emigrants de la Conca de 
Barberà en arribar a Alcover segons el padró 
de 1830-32
Edat    

• 0-9:  3
• 10-14: 2
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• 15-19: 5
• 20-24: 6
• 25-29: 1
• 30-34: 4
• 35-39: 2
• 40-44: 0
• 45-49: 2
• +50: 1
• No consta: 9

Total: 35

Les edats dels emigrants  de la Conca en arribar a la Selva 
segueixen les mateixes pautes que a Alcover, són joves, 
així el grup entre 15 i 34 anys, suposen el 62 % del 
contingent.

Grups d’edat dels emigrants de la Conca de 
Barberà en arribar a la Selva del Camp 
segons el padró de 1841
Edat    

• 0-14: 1
• 15-19: 4
• 20-24: 2
• 25-29: 2
• 30-34: 2
• 35-49: 0
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• +50: 2
• No consta: 3

Total: 16

Dins les activitats  laborals dels conquencs emigrants a 
Alcover, el major pes el té el terciari, on hi trobem a 
quatre minyones (una de Sarral i una de Montblanc i 
dues de Solivella), la sarralenca arriba amb el rector, i a la 
mort d’aquest, retorna a Sarral, segueix un prevere de les 
Piles, un organista de Montblanc, Francesc Gelambí, 
d’una nissaga de músics estudiada per Núria Medrano, i 
un confiter de la mateixa vila ducal; d’artesans hi ha un 
calderer de Sarral i un paperer nat a Pira; finalment hi ha 
quatre pagesos, dos de Rojals, un de Rocafort de Queralt i 
un altre de Solivella.

Distribució professional dels emigrants de la 
Conca de Barberà a Alcover (1830-32)
Sector Primari (4)

• Pagès: 4
Sector Secundari (2)

• Calderer: 1
• Paperer: 1

Sector Terciari (7)
• Confiter: 1
• Organista: 1
• Prevere: 1
• Minyona: 4
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Total: 13

Les feines dels emigrants de la Conca a la Selva són 
testimonials, únicament apareix un pagès i una minyona, 
ambdós de Montblanc, i un aprenent de teixidor de 
Blancafort, que vivia a casa d’un mestre teixidor, 
precisament el pare del gran historiador de la Selva, Mn. 
Joan Pié Faidella (1836-1919).

Distribució professional dels emigrants de la 
Conca de Barberà a la Selva del Camp (1841)
Sector Primari (1)

• Pagès: 1
Sector Secundari (1)

• Aprenent de teixidor: 1
Sector Terciari (1)

• Minyona: 1
Total: 3

És probable que abans de l’emigració definitiva a Alcover, 
n’hi hagués una de temporal, coincidint amb la 
recol·lecció de fruits, com l’avellana, que necessitava 
abundant mà d’obra femenina, les anomenades 
plegadores, o bé el servei domèstic, aquestes 
circumstàncies afavoririen les coneixences, les 
possibilitats de prometatge i signar capítols 
matrimonials.
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Origen geogràfic dels esposos de les 
emigrants de la Conca de Barberà a Alcover 
(1830-32)
El Camp de Tarragona (10)

• Alcover: 9
• Maspujols: 1

La Conca de Barberà (1)
• Solivella: 1

Total: 11

De forma paral·lela, els homes de la Conca arribats a 
Alcover cercarien muller a la mateixa vila, no només per 
facilitat, sino com una estratègia per integrar-se millor en 
la societat d’acolliment, especialment si eren jornalers, 
surten d’aquesta línia un pagès de Rocafort de Queralt 
casat amb una dona de Vallmoll, i un pagès de Solivella 
esposat amb una dona de Lilla, els darrers arriben junts, 
la qual cosa indica que emigraren plegats.

Origen geogràfic de les mullers dels 
emigrants de la Conca de Barberà a Alcover 
(1830-32)
El Camp de Tarragona (9)

• Alcover: 8
• Vallmoll: 1

La Conca de Barberà (1)
• Lilla: 1

Total: 10
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Per un home immigrant les opcions de boda es reduïen 
entre una dona selvatana o forastera, pels conquencs, la 
darrera opció fou la preferida, així que tinguin dona de la 
Selva, sols trobem a un rojalenc. Per contra dominen les 
mullers originàries de les Muntanyes de Prades, un home 
de Blancafort es casa amb una dona de la Mussara, i un 
pagès de Montblanc  ho farà amb una dona de l’Albiol.

Origen geogràfic de les mullers dels 
emigrants de la Conca de Barberà a la Selva 
del Camp (1841)
El Camp de Tarragona (1)

• La Selva del Camp: 1
Muntanyes de Prades (2)

• L’Albiol: 1
• La Mussara: 1

Total: 3

Distribució professional dels esposos de les 
emigrants de la Conca de Barberà a Alcover 
(1830-32)
Sector Primari (8)

• Pagès: 8
Sector Secundari (1)

• Paperer: 1
No consta: 2
Total: 11
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Les conquenques opten més per maridar-se amb 
selvatans, de casades amb pagesos  de la Selva, en trobem 
una de Rojals, una de Belltall i una  altra de Montblanc. 
Una emigrant de Blancafort es marida amb un teixidor de 
Salomó, una de les seves filles és nascuda a Montblanc, 
fet que ens indica una anterior residència conjunta. Una 
espluguina s’enllaça amb un fuster selvatà, una 
montblanquina  i una de Vilaverd, amb  pagesos 
selvatans, una sarralenca amb el porter reial de la Selva, 
per acabar una de Sarral ho farà amb un pagès de 
Tortosa.

Origen geogràfic dels esposos de les 
emigrants de la Conca de Barberà a la Selva 
del Camp (1841)
El Camp de Tarragona (7)

• Salomó: 1
• La Selva del Camp: 6

Terres de l’Ebre (1)
• Tortosa: 1

Total: 8
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APÈNDIX

A1. Emigrants de les Muntanyes de 
Prades a Alcover (1830-32)

Albiol
• Dona, ea. 18 (1832), casada amb un pagès 

d’Alcover (Ildefons Martí).

• Anna, ea. 21 (1811), casada amb un pagès d’Alcover 
(Baltasar Jover).

• Josepa, ea. 23 (1809), casada amb un pagès 
alcoverenc (Josep Roig).

• Maria, ea. 26 (1827), casada amb un pagès 
d’Alcover (Pere Cavaller).

• Maria, ea. 22 (1832), casada amb un paperer 
d’Alcover (Josep M. Martí). Anys després retornen 
a l’Albiol.

• Maria, ea. 22 (1827), casada amb un pagès 
d’Alcover (Francesc Barberà).
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• Rosa, ea. 21 (1822), casada amb un pagès 
d’Alcover (Punsoda).

• Teresa, vídua d’Agràs, ea. 20 (1794), conviu amb 
una noia afillada.

• Teresa, ea. 20 (1818), casada amb un pagès del 
Samuntà Josep Cavaller).

• Teresa, ea. 16 (1824), casada amb un pagès 
alcoverenc (Marià Plana).

• Agustí Barberà, ea. 24 (1813), casat amb una 
alcoverenca.

• Bonaventura Barberà, pagès, ea. 22 (1812).

• Idefonsa, 30 anys, muller de l’anterior, el 
matrimoni habita al mas de les Gralles.

• Francesc Barberà, pagès, ea. 37 (1828).

• Rosa, ea. 36 (1828), muller de l’anterior.

• Jaume Barberà, pagès, ea. 20 (1801).

• Quitèria, ea. 11 (1801), muller de l’anterior. 

• Joan Barberà, v. ea. 10 (1772).

• Josepa Barberà, s. ea. 29 (1812).

• Gabriel Barberà, pagès, ea. 26 (1826), casat amb 
una alcoverenca.

• Pau Barberà, ea. 21 (1812), casat amb una dona 
d’Alcover.

• Pròsper Barberà, pagès, ea. 23 (1804), casat amb 
una alcoverenca.
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• Salvador Barberà, pagès, ea. 39 (1825), casat amb 
una alcoverenca.

• Pau Grinyó, ea. 45 (1810), pagès, casat amb una 
alcoverenca.

• Pau Masdéu, ea. 30 (1802), casat amb una 
alcoverenca.

• Vicenç Masdéu, pagès, ea. 20 (1790), casat amb 
una alcoverenca.

• Joan Masquer, pagès, ea. 20 (1832), casat amb una 
alcoverenca.

• Maria, vídua de Molner, ea. 13 (1805).

• Joan Molner, s., el 1830 tenia 22 anys, fill de 
l’anterior.

• Joan Poblet, pagès, ea. 36 (1800), casat amb una 
alcoverenca.

• Josep Roig, pagès,v. ea. 39 (1806).

• Francesc Roig, pagès, ea. 24 (1810), casat amb una 
alcoverenca.

Arbolí
• Francesca, 24 a., casada amb un paperer d’Alcover 

(Pere Dalmau).

• Teresa Joanpere, minyona, s., el 1832 tenia 25 
anys, servia a casa d’un pagès d’Alcover (Joan 
Camps).
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La Febró
• Josep Faixes, moliner, ea. 32 (1800), casat amb 

una dona de la Riba (Rosa).

Mont-ral
• Maria, ea. 22 (1802), casada amb un pagès 

d’Alcover (Pau Brunet).

• Pau Barberà, pagès, ea. 31 (1812), vivia al mas de 
Mirafrares.

• Pere Cavaller, pagès, ea. 34 (1798).

• Antònia, ea. 18 (1798), muller de l’anterior. A 
Alcover els seus fills són pagesos.

• Fra Pere Isern, s. llec, ea. 24 (1796).

• Bonaventura Magraner, pagès, el 1830 tenia 32 
anys, casat amb una alcoverenca, marxen a Valls.

• Francesc Magraner, pagès, ea. 13 (1809), la seva 
esposa era d’Alcover.

• Joan Magraner, ea. 29 (1820).

• Joan Moster, pagès, ea. 20 (1814), casat amb una 
alcoverenca, vivien al mas Barró. Per una anotació 
marginal, sabem que el 1838 marxen a la Plana.

• Teresa, vídua d’Òdena, tenia 60 anys.

• Antoni Oller, pagès, ea. 24 (1806).

• Maria, vídua Pàmies, ea. 60 (1812), conviu amb la 
seva filla i el gendre, un pagès d’Alcover.
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• Antònia Recasens, minyona, ea. 42 (1830), servia a 
casa d’un pagès d’Alcover.

• Antoni Robert, pagès, ea. 22 (1812), casat amb una 
alcoverenca.

• Joan Robert, pagès, ea. 17 (1805), la seva muller 
era d’Alcover.

• Joan Robert, pagès, ea. 32 (1814), casat a Alcover.

• Teresa Roig, ea. 24 (1823), casada amb un pagès 
d’Alcover (Antoni Agràs).

• Joan Rosic, ea. 5 (1830), fill d’un pagès d’Alcover.

• Francesc Vallverdú, pagès, ea. 24 (1809).

• Tecla, ea. 28 (1809), muller de l’anterior.

Farena
• Isidre Pellisser, pagès, ea. 35 (1815), casat amb una 

dona del Samuntà.

Prades
• Ramon Simó, s., el 1832, tenia 6 anys, era fill d’un 

mestre d’Alcover (Joan Simó).

La Riba
• Antoni, “criado” paperer, ea. 26 (1831).

• Antònia, ea. 19 (1829), casada amb un moliner 
alcoverenc.

• Antònia, ea. 18 (1817), casada amb un pastisser de 
Valls.
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• Francesca, ea. 21 (1832), casada amb un traginer 
d’Alcover (Joan Camps).

• Rosa, vídua de Fages, ea. 18 (1826).

• Rosa, ea. 23 (1810), casada amb un moliner de la 
Febró (J.F.). Tenen un fill del mateix ofici, nat a 
Alcover.

• Maria, tenia 27 anys, casada amb un pagès 
d’Alcover (Josep Català).

• Maria, ea. 22 (1831), casada amb un comerciant 
alcoverenc (Josep Domènec).

• Magdalena, ea. 28 (1828), casada amb un pagès 
d’Alcover.

• Marià Andreu, metge, s., tenia 26 anys, el 1832 
resideix a Tarragona.

• Antoni Claramunt, paperer, ea. 21 (1804), casat 
amb una alcoverenca. Viuen al Samuntà.

• Martí Esteve, ea. 16 (1832), fadrí barber, treballava 
a casa del cirurgià Antoni Veciana, natural de la 
Selva del Camp.

• Pere Ferrer, pagès, ea. 26 (1829),  casat amb una 
dona del Botarell. Segons anotació marginal, 
posteriorment, ambdós marxen al darrer poble.

• Ramon Ferrer, metge, s. ea. 30 (1832).

• Teresa Gavarró, 22 a. (1831), casada amb un 
paperer d’Alcover (Antoni Tomàs).

• Pere Nogués, paperer, ea. 29 (1829), casat amb 
una alcoverenca.
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• Pere Roig, paperer, ea. 27 (1829), casat amb una 
alcoverenca (M. Àngela Nogués).

• Ramon Roig, pagès, ea. 25 (1790).

• Ignasi Tomàs, paperer, tenia 68 anys.

• Teresa, muller de l’anterior, tenia 66 anys.

• Antoni Veciana, s., tenia 13 anys. Consta que el 
1834 marxa a Barcelona a “servir de mancebo 
barbero”.

Rojals
• Antoni Pàmies, pagès, ea. 32 (1822), casat amb 

una alcoverenca.

El Pinatell
• Agustí Plana, pagès, ea. 4 (1794), casat amb una 

alcoverenca.

Font: Arxiu Municipal d’Alcover, sign. 2.1.17.

A2. Emigrants de les Muntanyes de 
Prades a la Selva del Camp (1841)

Albiol
• Andreu Barberà, pagès, ea. 30 (1830), casat amb 

una selvatana.
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• Teresa Damunt, 18 a., casada amb pagès de 
Montblanc (Josep Anglès.

• Vicenç Damunt, ea. 40 (1799), casat amb una dona 
de l’Aleixar (Teresa Pàmies).

• Andreu Fonts, v. 52 a.

• Jaume Giralt, pagès, ea. 32 (1841).

• Maria Roig, ea. 24 (1841), casada amb l’anterior.

• Maria Llaveria, vídua de Prats, ea. 34 (1823), 
marxa a Almoster.

• Antoni Prats, pagès, fill de l’anterior, marxa a 
Almoster.

• Josep Mallafré, pagès, 21 a., casat amb una 
selvatana.

• Jaume Masdéu, pagès, v. ea. 28 (1811).

• Josep Masdéu, ea. 21 (1836), casat amb una 
selvatana (Maria Fonoll).

• Maria Masdéu, vídua de Soler, ea. 5 (1783).

• Ramon Masdéu, pagès, ea. 22 (1819), casat amb 
una selvatana.

• Francesca Mestre, ea. 19 (1834), casada amb un 
pagès del Samuntà (Antoni Roig).

• Maria Mestre, ea. 18 (1831), casada amb un home 
de Mont-ral (J.R.).

• Antònia Prats, s. ea. 30 (1791).

• Magdalena, vídua de Poblet, tenia 60 a.
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• Esteve Poblet, 30 a. pagès, fill de l’anterior.

• Josep Roig, pagès, 33 a. (1841), de l’Aixàvega, 
casat amb una selvatana (Esperança Rosic).

• Isidre Vallverdú, pagès, ea. 20 (1830), casat amb 
una selvatana (Maria Oliver).

Arbolí
• Maria Martorell, s. ea. 30 (1840).

• Raimunda Martorell, ea. 27 (1839), casada amb un 
pagès del Samuntà.

Capafonts
• Maria Barberà, minyona, s. ea. 24 (1839), servia a 

casa d’un hisendat selvatà (Josep Girona).

• Tecla Fortuny, ea. 11 (1817), casada amb un pagès 
selvatà (Joan Figueras).

Mont-ral
• Miquel Feliu, pagès, ea. 22 (1815), casat amb una 

selvatana.

• Teresa, vídua de Prats, ea. 12 (1781).

• Joan Recasens, ea. 33 (1831), casat amb una dona 
de l’Albiol (M.M.).

• Maria Roig, minyona, ea. 13 (1836), servia a casa 
d’una vídua de Vallclara.
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La Mussara
• Maria Joanpere, ea. 62 (1833), casada amb un 

home de Blancafort.

Rojals
• Antoni Anguera, ea. 18 (1835), casat amb una 

selvatana (Càndida Masdéu).

• Magina Serra, ea. 54 (1835), casada amb un pagès 
de la Selva (Joan Anguera).

Vallclara
• Antònia Sales, vídua de Ramon Puig, ea. 22 (1831), 

a casa seva hi servia una minyona de Mont-ral.

Font: Arxiu Municipal de la Selva del Camp, padró de 
1841, sig. 4.463.

A3. Emigrants de la Conca de 
Barberà a Alcover (1830-32)

Blancafort
• Maria,  ea. 33 (1806), casada amb un pagès de 

Maspujols (Joan Barenys).

• Joan Miró, ea. 34 (1819), la seva muller era 
alcoverenca.
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• Raimunda Pujol, ea. 19 (1809), casada amb un 
pagès alcoverenc.

• Ramon Soler, pagès, tenia 40 a., casat amb una 
alcoverenca.

Lilla
• Antònia, vídua de Magraner, ea. 66 (1827).

• Caterina, ea. 24 (1831), casada amb un pagès 
alcoverenc.

• Maria Bover, ea. 24 (1826), casada amb un pagès 
de Solivella.

Montblanc
• Maria, ea. 36 (1830), casada amb un pagès 

alcoverenc (Josep Canela).

• Francesc Gelambí, organista, ea. 16 (1822),casat 
amb una alcoverenca (Úrsula Pellisser).

• Joaquin Lorieja, confiter, tenia 24 anys, casat amb 
Engràcia, d’Alcover. El 1836 retorna a la vila ducal.

• Maria Rosic, ea. 2 (1800), casada amb un 
alcoverenc.

• Paula Recasens, s. minyona, ea. 20 (1829), servia a 
casa d’un pagès alcoverenc.

• Ramon Oller R. , 8 anys, fill de l’anterior.

• Maria Oller R., 2 anys, germana de l’anterior.

• Raimunda Oller R., 2 anys, germana de l’anterior.
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Ollers
• Maria, vídua de Lleonart, ea. 48 (1822).

• Paula Tàrrega, v. ea. 30 (1822).

Les Piles
• Josep Jover, prevere, s. ea. 49 (1830).

Pira
• Josep Martí, paperer, 40 anys, casat amb una 

alcoverenca.

Rocafort de Queralt
• Josep Soler, pagès, ea. 11 (1830), la seva muller era 

de Vallmoll.

Rojals
• 2 homes (veure l’apèndix I de les Muntanyes de 

Prades)

Sarral
• Rosa, vidua de Batlle,  70 a. ea. 38 (1798).

• Josepa Batlle,s. ea. 15 (1798), filla de l’anterior.

• Teresa Gavarró, 50 anys, casada amb un pagès 
d’Alcover.

• Josep Panadès, calderer, el 1832 tenia 25 anys, 
estava casat amb una dona d’Alcover de 21 anys. El 
1838 torna a Sarral.
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• Maria Pons Fonollera, minyona, v. 38 anys (1830), 
serveix a casa del rector Francisco de Contreras, a 
la mort d’aquest, ella retorna a Sarral.

Senan
• Maria Vives, ea. 15 (1812), casada amb un pagès 

d’Alcover.

Solivella
• Antònia, vídua de Llombart, ea. 22 (1786), conviu 

amb una filla alcoverenca.

• Bonaventura, ea. 26 (1824), casada amb un 
paperer d’Alcover (Pròsper Madurell).

• Josepa, ea. 20 (1814), casada amb Joan Cabrer, 
pagès d’Alcover.

• Antònia Cantó, s., possiblement sigui una 
minyona, ea. 12 (1831).

• Magí Cases, pagès, ea. 23 (1826), casat amb una 
dona de Lilla.

• Rosa Soler, ea. 4 (1802), casada amb l’alcoverenc 
Francesc Pàmies.

• Teresa,  s. ea. 19 (1809), habita a casa d’un 
matrimoni hortolà d’Alcover, segurament es tracta 
d’una minyona.
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A4. Emigrants de la Conca de 
Barberà a la Selva del Camp (1841)

Belltall 
• Raimunda Vila, ea. 34 (1786), casada amb un 

pagès selvatà.

Blancafort
• Raimunda Faidella, ea. 33 (1830), casada amb un 

teixidor de Salomó (Pere Pié). Una filla seva és 
nascuda a Montblanc.

• Pere Juncosa, aprenent de teixidor, ea. 15 (1840), 
treballava a casa de Pere Pié de Salomó.

• Pere Mestres, ea. 64 (1833), casat amb una dona 
de la Mussara (M.J.).

L’Espluga de Francolí
• Maria Carulla, ea. 22 (1841), casada amb un fuster 

de la Selva (Pau Daroca).

Montblanc
• Josep Anglès, pagès, ea. 26 (1837), la seva esposa 

era de l’Albiol.

• Magdalena Bulló, vídua de Guasc, ea. 19 (1807), 
conviu amb un fill pagès nat a la Selva.

• Marina Obrador, ea. 16 (1806), casada amb un 
pagès selvatà.
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• Josepa Pié Faidella, el seu pare era un teixidor de 
Salomó i la seva mare de Blancafort (R.F.).

• Francesca, vídua de Pedrol, minyona, ea. 26 
(1835), servia a casa d’una vídua natural del Pla de 
Santa Maria.

Rojals
• 1 home i 1 dona (veure l’apèndix II de les 

Muntanyes de Prades)

Sarral
• Maria Anna Badia, 45 a. casada amb un pagès de 

Tortosa (Francesc Roig). Tenen dos fills pagesos.

• Maria Antònia Miró, 56 a., casada amb el porter 
reial de la Selva.

Vallclara
• 1 dona (veure l’apèndix II de les Muntanyes de 

Prades).

Vilaverd
• Francesca Cartanyà, ea. 12 (1786), casada amb un 

pagès de la Selva.

Abreviatures a tots els apèndixs (I-IV): ea. edat 
d’arribada (entre parèntesi l’any); s. solter/a; vidu/vídua.

Nota: Quan no hi figura l’any d’arribada, hi fem constar 
l’edat que tenien els immigrants en el moment de la 
confecció del padró. En el cas de les dones, era habitual 
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perdre el cognom en casar-se, i quan enviudaven 
mantenien el del seu difunt marit, per la qual cosa en els 
apèndixs pot aparèixer  solament el seu nom de pila.

Article publicat a: Butlletí.  Centre d’Estudis 
Alcoverencs (Alcover), 118 (2011), p. 90-114.
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