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En les darreres dècades Rojals ha estat objecte d’atenció 
per part de diversos estudiosos, principalment Francesc 
Sifre Pérez, Josep M. Contijoch Casanovas i Josep Insa 
Montava,  malauradament  la  completa  i  mètodica 
investigació  del  primer,  traspassat  el  2010,  roman 
inèdita.

Segons Josep Iglésies el cens de  1900 registrava a Rojals 
un  total  de  498  habitants,  el  1920  eren  372,  el  1940 
havien  minvat  a  248  i  el  1950  a  176,  una  devallada 
demogràfica que és paral·lela a la resta de pobles de les 
Muntanyes de Prades: La causa és l’emigració progressiva 
vers  a  altres  nuclis  urbans  especialment  del  Camp  de 
Tarragona  i  la  Conca  de  Barberà,  tal  com  hem 
documentat a través de les sèries de padrons municipals 
dels llocs de destinació1.

L’any 1945 a Valls hi vivien 50 rojalencs, la majoria dones 
(66 %) i en el mateix any a Reus eren 16 (75 % dones), és 
a  dir  es  tractava  majoritàriament  d’una  migració 
femenina,  les  ciutats  oferien  una  major  possibilitat  de 
trobar  treball  en el  cas  de les  dones,  sigui  en el  servei 
domèstic o en les fàbriques.

Les viles mitjanes del Camp properes al massís pradenc 
també foren un lloc per a integrar-se, sigui a través del 
matrimoni o el treball, és el cas d’Alcover i la Selva del 

1 Emigrar per viure. El moviment migratori de les Muntanyes de Prades al  
Camp  de  Tarragona  en  la  primera  meitat  del  segle  XX  a  través  dels  
padrons  d’habitants,  Montblanc,  2007  i   més  en  detall,  “L’emigració  de 
Rojals  a  les  ciutats  del  Camp  de  Tarragona  segons  el  padró  de  1945. 
L’emigració  a  Reus”,  El  Foradot (Montblanc),  40  (2007),  ps.  16-17  i  41 
(2007), p. 22-23, sens dubte el treball més ampli d’aquesta temàtica, és el de 
Roser Puig Tàrrech, “El despoblament de Rojals: segles XIX-XX”,  Actes de 
les Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet, L’Espluga de Francolí, 2004, 
p. 347-387.
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Camp. En el primer cas,  gràcies el  padró de 1924 hem 
anotat la presència de 23 individus naturals de Rojals (14 
homes i 9 dones), a diferència de les ciutats anteriorment 
esmentades,   a  Alcover  la  majoria  dels  emigrants  són 
homes (61 %), la professió dominant és l’agricultura, així 
tretze homes es declaren pagesos.

Una  de  les  característiques  principals  és  que  marxen 
famílies senceres, per exemple el matrimoni format per 
Antoni  Dolcet  i  Júlia  Serra amb els  seus  tres  fills,  que 
arriben a Alcover el 1910; la vídua Rosa Besora Escoter, 
de Capafonts, amb tres filles nascudes a Rojals emigrades 
juntes el 1922; Joan Pàmies Fort, la seva esposa nascuda 
a  Montblanc  i  un  fill  que  baixen  a  Alcover  el  1923  i 
finalment  Joan  Serra  Pere,  vídu,  amb  las  seva  filla  i 
gendre,  tots  originaris  de  Rojals  ,  arribats  plegats  a 
Alcover  el  1922.  També  hi  ha  emigració  de  caràcter 
individual,  uns  es  casen  amb  altres  muntanyencs  o  en 
pobles  propers  de  la  plana,  sigui  a  Alcover  o  rodalies 
(Picamoixons  i  Valls).  En  algunes  ocasions  poden 
desplaçar-se ja casats, i en el cas de les vidues potser que 
hagin enviudat a Alcover o a Rojals.

L’atracció exercida per la Selva és minoritària, tants sols 
comptem a dos  rojalencs  el  1924,  un home vidu i  una 
dona  casada  amb  un  pastor  de  Vilaverd,  aquesta  vila 
camptarragonina  era  escollida  preferentment  com  a 
destinació per persones originàries de l’Albiol i Mont-ral.

Alcover tenia un fluxe d’entrada i de sortida2, tots aquests 
immigrants  rojalencs  no  necessàriament  residiren 

2 Hem analitzat en un altre treball  l’èxode d’alcoverencs vers la Conca de 
Barberà,  “Migració  d’alcoverencs  a  Montblanc  a  finals  del  segle  XIX”, 
Butlletí  del  Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover),  105 (2004),  p.  4-6,  el 
1886 residien a la vila ducal un total de 26 alcoverencs.
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definitivament a Alcover, sino que era una etapa més del 
periple vers una altra destinació, ara bé si mirem la guia 
telefònica constatem la presència de molts cognoms que 
semblen procedir de Rojals (ex. Pàmies).

Si ens aturem a observar els anys de vinguda a Alcover 
dels  emigrants,  constatem  dos  grans  grups,  un  en  la 
segona dècada i un altre en la primera del segle XX, amb 
poques persones empadronades abans de 1905.

Cronologia de l’arribada dels Rojalencs a Alcover 
segons el padró de 1924

• 1891-1895: 1

• 1896-1900:  0

• 1901-1905: 1

• 1906-1910: 7

• 1911-1915: 2

• 1916-1920: 2

• 1921-1924: 10

• Total: 23

Respecte a l’edat dels emigrants de Rojals a Alcover és 
sobretot jove, prop de la meitat són menors de 24 anys i 
l’altra  meitat  entre  vint  i  quaranta,  és  a  dir  en  edat 
laboral,  la  qual  cosa  és  un  indicador  de  la  manca  de 
perspectives econòmiques a la muntanya,  i la diferència 
de renda i serveis en relació les viles de la plana.
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Edat dels Rojalencs en arribar a Alcover segons el 
padró de 1924

• 0-9: 0

• 10-14: 2

• 15-19: 2

• 20-24: 6

• 25-29: 2

• 30-34: 1

• 35-39: 3

• 40-44: 3

• +45: 4

• Total: 23

Dels emigrants casats, la meitat ho són a les Muntanyes 
de Prades, destacant el mateix Rojals, Mont-ral i la Riba, 
altres  contrauen  matrimoni  al  Camp  de  Tarragona 
(Alcover, Picamoixons i Valls) i puntualment a la Conca 
de Barberà (Montblanc).

Origen dels  cònjugues dels  emigrants  de Rojals 
habitants a Alcover el 1924

• Muntanyes Prades (7)

Mont-ral: 2
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La Riba: 1

Rojals: 4

• Camp de Tarragona (5)

Alcover: 3

Picamoixons: 1

Valls: 1

• Conca de Barberà (1)

Montblanc: 1

• Total: 13

Darrera  cada  nom,  hi  ha  una  història  que  seria 
interessant  conèixer,  sobretot  per  no  perdre  les  arrels 
dels  descendents  d’aquests  emigrants.  Les  trobades 
periòdiques de familiars s’haurien de fomentar i serviria 
per intercanviar records i fotografies, a la vegada que és 
un recurs econòmic que no cal menystenir (sobretot pel 
sector de la restauració i turisme).
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Apèndix

1. Emigrants de Rojals a Alcover  segons el 
padró d’habitants de 1924

• Josep Andreu Òdena, pagès, n. 1898, ea. 17 (1915), 
casat amb una alcoverenca (Carme Malapeira).

• Antoni  Dolcet  Òdena,  pagès, n. 1864,  ea. 46 
(1910).

• Julita Serra Fort, n. 1863, ea. 47 (1910), muller de 
l’anterior.

• Antoni Dolcet Serra, pagès, n. 1887, ea. 23 (1910), 
fill de l’anterior.

• Josep Dolcet Serra, pagès, n. 1899, ea. 11 (1910), 
germà de l’anterior.

• Joan Dolcet Serra,  pagès, n. 1898, ea. 12 (1910), 
germà de l’anterior.

• Josep Escoter Moix, pagès, n. 1888. ea. 30 (1918), 
casat amb una vallenca (Josepa Crusells).

• Carme  Òdena  Besora, n. 1897, ea. 24  (1921), 
casada amb un pagès alcoverenc (Joan Huguet).

• Antònia Òdena Besora, n. 1896, ea. 26 (1922), la 
seva mare era una vídua de Capafonts.

• Rosa  Òdena  Besora, n. 1899, ea. 23  (1922), 
germana de l’anterior.
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• Trinitat  Òdena  Besora, n. 1902, ea. 20  (1922), 
germana de l’anterior.

• Josep Pàmies Fort, pagès, n. 1870, ea. 37 (1907), 
casat amb una dona de Picamoixons (Rosa Català).

• Joan Pàmies Fort,  pagès, n. 1864, ea. 59 (1923), 
casat amb una dona de Montblanc (Tecla Òdena 
Vilalta).

• Antoni  Pàmies  Òdena,  pagès, n. 1901, ea. 22 
(1923), fill de l’anterior.

• Maria Pàmies Pere, n. 1876, ea. 43 (1919), casada 
amb un pagès de Mont-ral (Josep Oller).

• Maria  Pàmies  Robert, n. 1888, ea. 36  (1915), 
casada amb un pagès de Mont-ral (Josep Cavaller).

• Rosalia Nogués Òdena,  v. n. 1886, ea. 22 (1908), 
conviu amb dos fills alcoverencs.

• Joan Serra Pere, v. pagès, n. 1863, ea. 59 (1922).

• Maria Serra Fort Fort, n. 1882, ea. 40 (1922), filla 
de l’anterior.

• Josep  Masdéu Vallverdú,  pagès, n. 1882, ea. 40 
(1922), marit de l’anterior.

• Josep  Vallverdú  Balanyà,  pagès, n. 1878,  ea. 25 
(1903),  casat  amb  una  alcoverenca  (Rosa 
Magraner Cavaller).

• Sebastià Vallverdú Dolcet,  mosso pagès, n. 1905, 
ea. 19 (1924).

• Jaume Ventura Expósito, ea. 35 (1895), casat amb 
una dona de la Riba.

8



2. Emigrants de Rojals a la Selva del Camp 
el 1924

• Antònia  Dolcet  Escoter, n. 1896, ea. 27  (1923), 
casada amb un pastor de Vilaverd.

• Pere  Vallverdú  Prats,  pagès, v.  n. 1843, ea. 20 
(1863),  conviu  amb  un  fill  pagès  (Josep V. 
Balcells).

Abreviatures: n. nascut; ea. edat  d’arribada  (entre 
parèntesi l’any); v. vídu.

Font:  Arxius Municipals  d’Alcover i  la  Selva del  Camp, 
padrons de 1924.

Article  publicat  a  la  revista  El  Foradot 
(Montblanc), 79 (juliol-agost 2013), p. 22-24.
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